Fullerstadraken 1854
År 1835 tillträdde den blivande ”patron” Pehr Pettersson tjänsten som
rättare/befallningsman på Flemingsbergs gård i Huddinge. Tidigare hade han
haft samma tjänst på Enskede gård i Brännkyrka, med samma ägarsläkt som
Flemingsberg och Fullersta.
1840 blev Pehr Pettersson utsedd till inspektor på Flemingsberg och 1842
övertog han arrendet på gården, vilket också innebar rätt att tillgodoräkna sig
inkomsterna från gårdens brännvinsbränneri. 1846 tillträdde han som
arrendator även av Fullersta gård och i kraft av inkomsterna från
Flemingsbergs bränneri kunde han 1848 bli ägare till Fullersta.
Som ny ägare till Fullersta genomförde Pehr Petterson omfattande
byggnadsprojekt på gården. Gamla flyglar och ekonomibyggnader ersattes av
nya och själva huvudbyggnaden byggdes om till ett utseende i huvudsak som
dagens corps de logi.
Årtalet 1854 på ”Fullerstadraken”, vindflöjeln som nu sitter på den s.k.
rättarbostaden intill Fullerstaparken, stadfäster det år då det var klart för
familjen Pettersson att flytta in i den ombyggda huvudbyggnaden på
Fullersta.
Under takhuven, på vilken Fullerstadraken i många år visat rådande
vindriktning, hängde gårdsklockan, vällingklockan, som rättaren eller
rättarhustrun ringde in och ut arbetstiderna med för gårdens arbetsfolk av
torpare och statare. Den sista fullerstaklockan med denna funktion blev
gjuten redan 1768 av klockgjutaren Hindrich Bohm i Stockholm och hänger
numera inne i huvudbyggnadens entré.
Vem som tillverkade Fullerstadraken är inte känt, men kanske kan vi gissa på
gårdens egen smed. En storgård som Fullersta brukade ha en egen smed och
smedja. I början av 1900-talet låg smedjan några tomter in på Mossvägen och
en karta från 1859 antyder att läget då var detsamma. Den sista
fullerstasmeden hette Johan Fredrik Lindblom, född i Nybygget Vista 1861.
Smedjan revs under första världskriget.
Drakmotivet känner vi längre tillbaks i Huddinges historia från runstenarna
vid Ågesta och i sockenkyrkans vägg. ”Kyrkdraken” var kanske liksom
Fullerstadraken ursprungligen hemmahörande på Fullerstas mark.
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