
Vårberg 

Huvudbyggnaden på Johannesda~ sannolikt omkring 1900. Fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum. 

M ellan Brunkeberg och Birka fanns under vikingatiden ett 
band av vårdkasar. När man från Brunkeberg såg fiender 

komma farande in genom skärgården antände man en vedstapel 
som fungerade som signal till nästa vårdkase, som i sin tur antändes 
och signalerade till nästa. På detta sätt fick man i vikingastaden 
Birka snabbt veta att det var dags att göra sig redo för strid. En av 
dessa vårdkasar var placerad på det s k Vikingaberget som ligger på 
gränsen mellan Huddinge och Vårberg. Vårdkasen fick på 1960-
talet ge namn åt den nya stadsdelen. 

På 1600-talet och fram till 1800-talets mitt hörde området till 
säteriet Vårby vars gårdscentrum låg i Huddinge. I Vårberg anlades 
på 1600-talet ett tegelbruk vid Mälarstranden och senare tillkom 
ett torp som kallades Bleket. 

U nder 1700-talet framträdde en ny överklass i form av fram
gångsrika handelsmän och industriidkare, vilka övertog adelns 

roll som byggherrar och ägare av herrgårdarna i Stockholmstrak
ten. De var ofta ofrälse, d v s icke adliga, och hade inte rätt att överta 
gods utan tillstånd från kungen. För att skaffa sig ett representativt 

sommarnöje kunde man istället arrendera ett torp, som man 
bebyggde ståndsmässigt. Så skedde med Bleket som på 1790-talet 
blev en herrgård under namnet Johannesdal. Det var tobaks till
verkaren och sidenvävaren Jacob Jacobsson Hoving, som uppförde 
den ännu bevarade herrgårdsbyggnaden. 

I och med den ökade levnadsstandarden under 1900-talet var det 
inte bara de förmögna som kunde skaffa sig sommarnöjen. På 

1940-talet styckades Johannesdals marker upp i småtomter och här 
byggdes över hundra fritidshus. Många har nu ersatts av villor. 

Generalplan för Skärholmen - Vårberg upprättades av Stock
holms stad 1962. Stadsplanerna, som arbetades fram snabbt, 
utformades med tanke på det rationella bostadsbyggandet anpassat 
till nya industriella byggmetoder. De nya vårbergsborna började 
flytta in 1967. Till skillnad från de tidigare stadsdelarna längs den 
nya tunnelbanan fick Vårberg en mer varierad bebyggelse med 
bland annat inslag av mustiga färger på fasaderna. 

Tunnelbanestation Vårberg invigdes 1972. 
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