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1935 Förvärvar Staden den stora egendomen Västberga. En av anledningarna var behovet 

av omdragning av Södertäljevägen som behövdes ske på mark som staden äger, men också 

för att utveckla Västbergas industriområde.  

Arrendator för jordbruksegendomen var 

Inspektor Birger Larsson född 1904. Gården 

hade 7 hästar 70 kor och grisar och jordbruket 

hade stora odlingar som brukades med 

lantbruksmaskiner och det fanns växthus med 

trädgårdsmästare på norra sidan.  

Birger Larsson gifte sig 1938. Birgers dotter Kerstin född 1941 berättar:  

Hon hade 2 yngre syskon födda 1943 och 1946. Pappa Birger blev vid ett tillfälle erbjuden att 

köpa in gården, men han tyckte att det var för stor investering. Han hade ångrat sig efteråt 

eftersom han senare med råge hade fått tillbaka pengarna. 

Arrendatorfamiljen disponerade mangårdsbyggnaden men uthyr den norra delen av 

manbyggnaden till Asea Skandia/LM Eriksson där de hade en verkstad med kvinnor som 

monterade elektroniska motstånd. Arrendatorfamiljen disponerar den södra delen av 

manbyggnaden för egen bostad. Deras ingång sker genom vänstra/södra dörren, där köket 

med vedspisen låg innanför. Farfar hade ett rum 1 tr. upp. Huset värmdes upp med 

kakelugnar. Arrendatorfamiljen och kvinnorna på verkstaden hade trappan till övre våningen 

gemensam. Kerstin berättar att när hon var 2-3 år så brann ladugården. Hennes mamma 

lämnade snabbt in henne till ”verkstadstanterna” för att hon inte skulle bli rädd för branden, 

men tanterna lyfte upp henne i fönstret och de såg tillsammans på den stora eldsvådan.  

1944 Var den nya stora vägen Västberga Alle byggd, se plankarta 

 

1946 skulle staden använda Västberga Gård för annat, så då var 

familjen tvungna att flytta därifrån till Midsommarkransen.  

Pappa Birger fortsatte att sköta gården, men 1947 flyttade de  

till Södermanland där Birger övertog en gård efter sin svärfar.  

1946 Inrättas en verkstad för smittförande, men arbetsföra TBC sjuka män   

Stockholms stad bygger om mangårdsbyggnaden till en verkstad för 30 st smittförande  

men arbetsföra TBC sjuka män. Ombyggnaden föregås dock av många invändningar bl.a  

från Stadsantikvarien som hävdar att ”husets kulturhistoriska värde måste skyddas”.  

Men nödvändigheten av att inrätta denna verkstad anses överordnad. Husen saknar dock 

värmeledning och därför behöver lokala kaminer uppsättas. Ur smittsynpunkt var lego- 

tillverkning från LM Ericsson lämpligt. Även legotillverkning i hemmen kunde avhämtas. 

1950 Inrättas Trädgårdsdrift för 10-15 partiellt arbetsföra tuberkulösa personer 

Eftersom den västra sidan av Västberga Gård redan hade ett omfattande, redan uppodlat 
trädgårdsområde, kunde Centraldispensären 1950 ”organisera trädgårdsdrift sysselsättning 
för 10-15 partiellt arbetsföra tuberkulösa personer som endast svårligen kan inpassas i de 
bundna former t.ex. verkstadsarbete, utan kräver större omväxling och självständighet eller 
arbete i friska luften” 
 
 

 

 


