På Häradskartan från 1905 kallas fastigheten ”Nybygget” men finns inte
noterad i kyrkoböckerna med namn förrän 1919, då under benämningen
”Kubbstugan” eller Ribbyberg. Hit kommer då arbetaren Erik Gustav
Johansson från Ösmo med hustru och sönerna Ivar och Helge samt en
fosterdotter, Anna Märta Charlotta.
Ivar Johansson blir senare ägare till Ribbydal. gifter sig med Margit f.
Larsson, fosterdotter på Solhem

Ribbyberg eller Knubbstugan
av Roland Wattenström 2009

Huset hade från
början bara ett rum
och kök men
byggdes till på 30talet med ett par
rum, samtidigt
byggde morfar ett
växthus där man
odlade tomater och
gurka.

Ribbyberg var ett småbruk på 11 tunnland åkermark och 4
tunnland skog som nyttjades för trädgårdsodling av familjerna
Augustsson och Wattenström, Dessutom fanns hönseri.
Var beläget på västra sidan av Nynäsvägen mittemot de
nordligaste hyreshusen i Ribby. Bilden från 1927

Min morfar och mormor, Anna och Johan Augustsson, då boende i
Hallstavik i Häverö församling i Uppland, köpte år 1927 i maj småbruket
Ribbyberg i Västerhaninge på 15 tunnland, man hade sett en annons i en
tidning.
Det var dock bara mormor som flyttade ner med tre barn, min mor Valborg
f 1907, brodern Harald f 1909 och systern Mabel f 1914.
Endast barnen kyrkoskrevs här 1927, Anna och Johan förs in av prosten
Froste först 1933.
Bostadshuset var byggt av vedknubbar och fogat med lera och kallades
allmänt för ”Knubbstugan” i samhället, en benämning som mor Valborg inte
gillade, ”–- det heter Ribbyberg sa hon ofta”

I slutet på 20-talet
hade mamma
Valborg träffat min blivande
far, David, son till trädgårdsmästaren
Emanuel Wattenström på Floradal, David flyttade in och 1931 föddes
författaren av dessa rader och drygt 10 år senare föddes min bror Roine.
Ribbyberg från baksidan under
ombyggnaden

Småbruket Ribbyberg brukades utan egna maskiner, man hyrde in den
kapacitet som behövdes för att odla framförallt havre men det fanns också
vallodling och stora potatisland
År 1939 flyttade morfar och mormor till Norrby och ett nybyggt hus med
tillhörande växthus, morbror Harald blev dock kvar på Ribbyberg där han
födde upp kaniner och hade hönseri. På delar av åkermarken hade han
frilandsodlingar av olika köksväxter.
Mor och far hade också frilandsodlingar men i växthuset odlades grönsaker
som gurka och tomater, krukväxter men också orkidéer, ganska ovanligt på
den tiden.
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Anton Sörlin, botaniker och lärare på Folkhögskolan, gjorde ofta besök med
sina elever för att studera dessa främmande och unika växter.
I ena gaveln i växthuset fanns dessutom en vinranka som gav vackra och
välsmakande blåa druvor
Både grönsaker och blommor såldes i Klarahallen, produkterna packades i
stora trälådor och trädgårdsbilen från Tungelsta hämtade dagligen under
säsongen.
Ribbyberg såldes i början på 60-talet och byggnaderna revs omkring 1965.
Köpare var HSB och på markerna finns ett antal flerfamiljshus med borättaföreningar. Området kallas i dagliigt dal för ”Solhemsvägen” vilket är
märkligt, se fotnot nedan.
Valborg & Davids fosterdotter Lillemor

Valborg & David Wattenström

Ribbyberg i vinterskrud

Mabel, Roland & Valborg
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Alma Augustsson

Johan Augustsson

Harald Augustsson

FOTNOT:
När Ribbyområdet väster om Nynäsvägen byggdes ut på 1960-70 talet skedde en del märkliga
namnsättningar av vägar och platser. Stadsplanerarna hade ingen historisk känsla…
Skolan längst ner på nuvarande Floravägen döptes till Ribbybergsskolan trots att den ligger på
småbruket Ribbydals marker.
Vägen mellan Floravägen och Nynäsvägen döptes till Nordanvägen trots att den anlades på
gränsen mellan Solhem och Lilla Solhem medan infartsvägen till det norra bostadsområdet på
västra sidan om Nynäsvägen kallades Solhemsvägen.
Naturligtvis skulle Nordanvägen ha kallats Solhemsvägen och Solhemsvägen kallats
Ribbybergsvägen!
Sune Nilsson
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