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”Lilla Solhem” Ribby småbruk 12 
Nedtecknat av Sonja Borggren barnbarns barn till Hedda Jansson 

 

 
 
 
Gåramålningen av ”Lilla” Solhem är målad av I.W.K:son H. 1933. Enligt 
uppgift från Margareta ”Greta” Borggren född Jansson så gick han i Östnora 
skola i början av 1900-talet och var skolkamrat till Gretas mamma Anna född 
Lundkvist 1895. Han försörjde sig ett tag på att måla tavlor och sälja lotter, 
därefter ska han ha flyttat till Enskede och fått ett arbete som vaktmästare. 
 
”Lilla” Solhem byggdes sommaren 1929. Granntomt till Solhem. Solhem 
ägdes av Erik Jansson och Hedvig (Hedda) Jansson.  Erik hade köpt ”Lilla” 
Solhem samt två utjordar nere vid Blåkulla 1919. Det var Anton Jansson 
(Heddas son) som byggde den lilla stugan.  När huset var klart, som bestod av 
ett rum och kök, flyttade Hedda och Erik dit. Ekonomibyggnaden som stod 
bredvid stugan flyttade Anton från Solhem till ”Lilla” Solhem sommaren  

 
 
 
1930. Byggnaden hade stått nära tomtgränsen mot ”Lilla Solhem” och den 
innehöll bl.a. klädkammare och ovanpå en torklada. Den lilla tvättstugan som 
stod framför stugan hade troligen också flyttats från Solhem. Samma 
sommar byggdes en ladugård bakom stugan av Magnus Larsson från Nytorp 
Österhaninge enligt Greta. Hedda och Erik hade en ko och höns och så 
tvättade Hedda åt stockholmare. Anton och hans fru Anna hade köpt Solhem 
och flyttade dit från Huddinge med sina två döttrar Elisabet ”Lisa” och 
Margareta ”Greta”.  
 
Den 6 mars 1940 avled Erik Jansson. Hedda bodde kvar till sin död den 22 
oktober 1943. Fastigheten såldes på auktion i november och köpare var Ester 
och Ernst Nilsson som då bodde i Tittut, som de hyrde, där de hade ett 
tvätteri. Ester, hon kom tillbaks till Solhemsmarker, det var hon som 
tillsammans med sin syster serverat kaffe där under första världskriget. Ester 
och Ernst flyttade till ”Lilla” Solhem våren 1944 och de fortsatte med sin 
verksamhet här. De hade sin tvättstuga i ”ladugården”. Torkladan, som var 
deras egen, tog de med sig från Tittut till ”Lilla” Solhem. Ett garage byggde de 
eftersom de hade en liten lastbil. På måndagar körde de in tvätten med sin 
lilla lastbil till sina kunder i Stockholm. Lilla tvättstugan revs troligen ganska 
snart efter det att de flyttat till ”Lilla” Solhem. 
 
Kommun köpte fastigheten av Ester och Ernst och lördagen den 19 juni 1965 
flyttade de till Tallstigen. Det var meningen att kommunen skulle bygga en 
skola på fastigheten men de ångrade sig och sålde till en byggfirma, Widmark 
& Platzer. Skolan byggdes på Ribbydals mark istället och fick namnet 
Ribbybergsskolan. Den 20 december 1969, en lördagsmorgon, kom Tungelsta 
brandkår och brände ner stugan och den 2 september 1970 påbörjades 
markarbetena för radhusbygget. 
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Bilden troligen tagen någon gång mellan 1930-35 
Byggnaden bakom flaggstången är en av två hönshus som ägdes av 

Wikander. 

 
 

 
 

Bilden är tagen den 3 mars 2006 från Nordanvägens vändplan  
Mellan Floravägen och Nynäsvägen på ungefär samma plats som bilden 

ovan. 
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