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Den första anteckningen där Västberga nämns är 1330 då nunnorna i Sankta Klara kloster 

sålde jord ”Wezberga” till Stockholmsfogden Elof Håkansson som därmed blev ägare till 12 

penningland. (Penningland är ej ett ytmått utan en värdering av jorden) 

 

”Westberga” finn med på en karta över slaget vid Brännkyrka år 1518. 

Den danske kungen Kristian hade belägrat Södermalm. Sten Sture den 

yngre kom tågandes söderifrån med en armé för att försvara 

Stockholm. Kung Kristians trupper bröt då upp från Södermalm och 

tågade söderut för att möta Sten Stures armé. Det blev ett blodigt slag 

sydväst om Västberga, där Sten Sture segrade. Huruvida Gustav Vasa verkligen anförde 

striderna, (som en del hjältemålningar visar) är numera ifrågasatt.  

Vi sekelskiftet 1600-talet plågades Sverige av inbördeskrig och ett krig med Polen som ansåg 
sig ha rättmätig arvsrätt till Sverige. Segrare i kriget med polske kungen, blev Gustav Vasas 
son, Hertig Karl. Den polske kungens högadliga anhängare avrättades den 20 mars 1600 i 
Linköpings blodbad, innan en dom avkunnades. Några dagar senare beslöt riksdagen att utse 
hertig Karl till kung och som efter detta kom att kallas Karl IX.   
Men Karl IX litade inte på adelsmännen så han började leta bland de icke adliga unga män 
som hade studerat utomlands. På så sätt fick han kontakt med Nils Chesnecopherus, som 
var matematik professor vid ett tyskt universitet. Han fick snart ansvaret för rikets finanser 
och fick titeln hovkansler. Han fick snart mycket god kontakt med den viljestarka drottning 
Kristina och tog hennes parti i flera frågor. Något senare adlades hovkanslern och tog då 
namnet Lillieram och belönades för sitt arbete med gården Långbrodal (som tidigare 
beslagtagits av tyska adelsmän)  
Inkomsterna blev goda och Nils Chesnecopherus, köpte Västberga gård 1612 med sina stora 
marker runtomkring. Han brukade kallas för hovkanslern av Västberga gård.  
Men det jäste inom adeln i Sverige efter Linköpings blodbad. Deras stora jordbruks-
fastigheter hade beslagtagits av Karl IX och han var medveten om att en kung levde farligt 
och i sitt testamente utsåg han Axel Oxenstierna som ledare av en förmyndarregering om 
han avled innan sonen Gustav Adolf blev myndig. Men när Karl IX dog 1612 blev 
änkedrottningen Kristina förmyndare i 2 månader för sin då 15 årige son, som sen blev kung 
Gustav II Adolf. Axel Oxenstjerna blev istället rikskansler och sparkade Nils Chesnecopherus 
och han uteslöts från allt politiskt inflytande, men han fick behålla sin titel hovkansler med 
utan något ansvarsområde. Oxenstjerna fick stora problem med änkedrottning Kristina och 
hon hade stort stöd från Nils C och detta ansågs som landsförräderi och han fängslades, men 
gjorde offentlig avbön och släpptes. Det blev också en mångårig maktkamp angående att 
Nils C adlats och de ledande adelssläkterna accepterade aldrig hans adelstitel/Lillieram.  
 
1628 Gifte sig Nils C dotter Maria 
(Chesnecopherus) Lillieram med Jakob 
Forbes och Västberga Säteri bildades. 

1644 Var Västberga en av de största 
gårdarna i Stockholms södra omgivningar.  
Det sträckte sig ända till Fruängen i väster. 
(Kartan är dock från 1817) 
 

 

 


