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Vägen är uppkallad efter teologie doktor Abraham 
Pettersson som var kyrkoherde i Riddarholmen och Bromma 
1752-1763. Han skriver till en medarbetare i Riddarholmen:
(från sid 92 i boken stadsdelen Bromma Kyrka)   



Doktor Abrahams väg 

1. Enebydelen av Doktor Abrahams väg byggdes 1939. Delen från Bällstavägen via Hallonvägen och 

gångvägen över Énebyskogen är dock den gamla vägen från kyrkan till Beckomberga.
2. Den mellersta delen av Doktor Abrahams väg är vägen från kyrkan till Sundbyberg via 

Bällstavägen.
3. Den sydöstra delen av vägen byggdes när Bromma Trädgårdar byggdes dvs. i början av 

1920-talet.      

Kyrkskolan



Mot Vällingby

Idag förskolan ”Stallet

Bällstavägen mot 
Sundbyberg

Dr Abrahams väg

Plommonvägen

Dr Abrahams vägEnebyskogen
Mot Flysta

1920.    De ursprungliga vägarna från kyrkan mot Beckomberga och Sundbyberg



Nordöstra Bromma trädgårdar omkring 1935

Doktor Abrahams väg           Obs, Stenhammarsvägen ännu inte byggd 

Ringarstigen 12 



Doktor Abrahams vägFlygfoto 26 maj 2018    Foto: Lennart Karlsson, Bromma 



Tomtkarta från 1998. Hus byggda under olika årtionden längs Doktor Abrahams väg.

1932



Doktor Abrahams väg 4A 
Bild från aug 2013: Anna och Ove Högberg som 
byggde huset. Doktor Abrahams väg 2, 4 och 4A

På ursprungfastigheten (Dalkarllägret 1) finns idag fyra hus. 
• Det äldsta huset är byggt 1924 och har adress: Dr Abrahams väg 4
• Dr Abrahams väg 2 (Lillängsgatan 11) byggdes 1946
• Lillängsgatan 13 byggdes också 1946
• Dr Abrahams väg 4A byggdes 2003

Bild från mars 2019. 
Dr Abrahams väg 4

Bild från 2012   Doktor Abrahams väg 2 (Lillängsgatan 11) 

Byggt 1946

Byggt 1924



Doktor Abrahams väg 1 –
hörnet med Lillängsgatan.
Fastigheten hette ”Lillhem”
Byggt 1926.
Första ägarna: Carl och Signe  
Johansson. Carl var timmerman.     



Doktor Abrahams väg 3
Byggt 1921
Fastighetens namn: Lilla Ryd.
Ägare 1920-cirka 1950: Timmerman Carl Helmer Öhman.

Bild från fototävling 1932. Bilden tagen 
från Dr Abrahams väg 3. 
I bakgrunden är det troligen huset på Dr 
Abrahams väg 4 som syns.  



Doktor Abrahams väg 5 och 5A



Doktor Abrahams väg 7.
Huset är byggt av familjen Ackzell som 
flyttade hit 1922. 
Fastigheten hette ”Fågelsången”
Mannen i familjen hette Helge och var 
gjutmästare. 
Svartvita bilden från 1932. Färgbilderna 
från omkring 2015

Doktor Abrahams 
väg 7A 
Byggt 1958



Doktor Abrahams väg 9 och 9A
Fastighetens namn: Stenby
Ägare 1920- 1950: 
Cementarbetare Johan August Carlsson.
Svart-vita bilden från 1932.

Båda husen byggda 1945
Dåvarande ägare till 9-an: Befraktaren Gunnar 
Warinsky
9A                                9 



Doktor Abrahams väg 13 och 11 ligger invid Rännilskroken dvs. den före 

detta rännilen som var utloppet från Kyrksjön till Ulvsundaviken. Över rännilen fanns 
broar vid Doktor Abrahams väg 13 och 7. I slutet på 1930-talet kulverterades rännilen 
och blev istället en gångväg.  

Ritsaren Oskar Anders 
Olsson var den första 
ägaren till fastigheten 
”Brotomta” dvs. den 
fastighet som sedan 
delades till Doktor 
Abrahams väg 11 och 13.
O A Olsson dog i slutet 
på 1930-talet och byggde 
aldrig någon fast bostad 
på fastigheten. 

Doktor Abrahams väg 13
Byggt 1945

Byggt 1946

Bild från 1932



Doktor Abrahams väg 15 och 15A, östra sidan om Rännilskroken
Byggda 1938 respektive 1947
Bilder från 2019 respektive 2018



Doktor Abrahams väg 17, 17A och 19
Byggt 1946, 1956 och 1946 Här i hörnet Dr Abrahams väg 19 och  

Bromma Kyrkväg var det under en tid 
damfrisering i bottenvåningen när familjen 
Antvik bodde här 1956-2010. Gunnar Antvik 
och senare dottern Gunilla har varit aktiva i 
villaföreningen. 



Doktor Abrahams väg 12 och 18 på var sin sida om 
korsningen med Dalkarlsgränd.
(Dalkarlsgränd tillkom omkring 1945)

Byggt 1964

Huset byggt 1951

Korsningen Dalkarlsgränd – Dr Abrahams vägByggt 1953



Doktor Abrahams väg 20-24

Hela fastigheten Dalkarlslägret 5, nuvarande Dr 
Abrahams väg 20-24 ägdes från 1920- slutet till 
slutet av 1960-talet av ingenjören Alarik Kolfeldt.
Byggnadsingenjör Anders Engqvist, son till byggmästare 
Börje Engqvist (Terserusvägen 14) köpte hela 
fastigheten och byggde de fyra fastigheterna 20-24. 
Anders Engqvist med familj bodde i 24-an. Se även sid 
23 i Jubileumsskriften från 2018  

Dr Abrahams väg 24A, 24                       22          20                     

Dr Abrahams väg 24A byggt 1971

Ursprungliga ägaren till 
alla fyra fastigheterna:
Alarik Kolfledt, titulerad 
maskinritare när detta 
foto togs 1923.  



Ursprungsfastigheten Dalkarlslägret 6 är idag tre fastigheter. 

Alla tre husen på fastigheterna byggdes 1947.
Marmorarbetare Knut Arvid 
Karlberg med familj ägde 
”Dalkarlslägret 6” och hade 
där en sommarstuga. 

Doktor Abrahams väg
30          28             26

Knut Arvids son Elis Karlberg 
(ingenjör) byggde huset på Dr 
Abrahams väg 28 till sig och 
hustrun Anna-Stina. 
Anna-Stina Karlberg bor idag 
(aug 2019)  i huset, 99 år 
gammal. 
På 26-an bor Lars och Anna-
Lena Vestergren, aktiva i 
villaföreningen.

Dr Abrahams väg 28 är en stor spännande 
tomt med många stenpartier gjorda på 
1930-40-talet när fastigheten var ett 
sommarställe för familjen Karlberg.

Svartvita bilderna från 1932 respektive 1923 



Doktor Abrahams väg 32 byggdes 1945 liksom huset bredvid 
på 34-an som ligger i hörnet med Annexvägen och därför har 
adressen Annexvägen 2.

Annexvägen byggdes 1944 -45 liksom husen på denna gata. 
På Annexvägen 5 bodde familjen Sundh, pappa Lars (polisman) och mamma 
Kerstin samt barnen Olle, Sten och Lena.
Lars Sundh har fotograferat mycket i omgivningen på 1940-50-talet. Olle 
Sundh har skrivit en berättelse om uppväxten och bilderna kommer från Olle.
Familjen bodde först på Dr Abrahams v. 73 i Eneby. Se fler bilder från Olle 
längre fram i bildserien. 

34                             32

Olle Sundh åker 
skidor där 
förskolan Ringen 
ligger idag.

(Annexvägen 2)/ Dr Abrahams väg 34, Doktor Abrahams väg 32, 30, 26





Förskolan ”Ringen” ligger på en stor tomt vid 
Doktor Abrahams väg mellan Annexvägen 
och Ringarstigen.
Den sluttande tomten var länge obebyggd och passade 
bra för tex. skidåkning för barnen i området. 
På bilden ses Olle Sundh som bodde med sina föräldrar 
och syskon på Annexvägen 5 från 1945. De bodde 
tidigare på Dr Abrahams väg 73 i Eneby. Se bilder 
längre fram.

Här mitt emot förskolan låg från 1820 – 1912 Brommas 
första fattigstuga. 



Gravkor                         Kyrkan                                        Kyrkstall?            Gamla klockargården      Kyrkskolan

Flygbild 1935 Prästgården nya och gamla (sockenstugan)                                  kiosk           Arrendatorhuset              



”Hundtorget” omkring 1950.
Foton: Lars Sundh (Annexvägen 5)

Där Bromma Kyrkväg slutar vid 
Doktor Abrahams väg fanns under 
1930 – 1950-talet en busshållplats 
för nr 62 och 63 samt ”Renlunds” 
kiosk. Platsen kallades Hundtorget. 

Renlunds kiosk vid mitt emot nuvarande blomsterkiosk



Doktor Abrahams väg 40 – mittemot prästgården

1928 Foto: Nils Åzelius

1979 Foto: Lars Lindgren

Piskställningen och Sockenstugan 2017

Det gamla torpet med två lägenheter samt tvättstugan var ett torp från 1600-talet tillhörande 
Bällsta gård . Torpet har aldrig tillhört kyrkan men här bodde ofta folk som jobbade på 

prästgården och kallades därför Arrendatorhuset. När huset brann ner 1979 ägdes huset av 
Stockholm stad som hade misskött det. Det var helt omodernt dvs. hade varken vatten eller 
avlopp inne.    



Doktor Abrahams väg 23 (Sockenstugan) och 
25 (prästgården).
Sockenstugan är den gamla prästgården. Här bodde 
teologie doktor Abraham Pettersson när han besökte 
sin församling i Bromma. Hans huvudförsamling var 
annars på Riddarholmen. Dr Abraham tod initiativet 
till att starta ordnad skolundervisning i Bromma

Prästgården byggdes 1848. 
Sockenstugan: Nordiska museet Fotograf: Selling

April 2019

1928

1950
(Kerstin Dahllöf 
hämtar 
Stockholms-
tidningen i brev-
lådan) Dahllöfs 
bodde här 1939-
1954



Sockenstugan, prästgården, ladan, Kyrkskolan samt den föräldrakooperativa förskolan Tryggis på Dr Abrahams väg 29 är hus som ägs 
av kyrkan och ligger på kyrkans mark.  Bild från 2018.

Ladan är troligen från 1800-talet. Den används idag som kyrkoherdens 
garage samt som förvaringsutrymme för församlingen och villaföreningen 

Tryggis byggdes av församlingen 1989 för att avhjälpa bristen 
på förskolor som rådde vid denna tid. 



Denna del av Doktor Abrahams väg dvs. från 31 till och med 48 och 49 samt 52 t.o.m. 66 på Enebysidan är den del av vägen som 

ursprungligen tillhörde Bromma Villastad. I denna del av Bromma Kyrka och Eneby ligger de äldsta villorna i våra stadsdelar. 

Denna del av Doktor Abrahams väg är den gamla vägen från kyrkan till Beckomberga gård och vidare mot Flysta och Vällingby. 
Observera att vägen hade en något annorlunda sträckning 1920 jämfört med idag. 

2019

1920



Dr Abrahams väg 47 (Handelsboden)       43 (posten o cafét)       39       37                                                31     Kyrkskolan                                                            

1935

Gamla 
vägens 
sträckning 
mot 
Sundbyberg



Doktor Abrahams väg 31
Tryggis, Dr Abrahams v 29

Detta hus från 1911 revs i 
slutet på 1980-talet. På den 

stora tomten byggdes 1989
två parhus samtidigt som 
Tryggis byggdes mitt över 
gatan. 
Alla husen byggdes i stil så att 
det smälte in i ”kyrkbyn” invid 
kyrkskolan och Gamla 
Klockargården. 



Doktor Abrahams väg 33 och 33A är byggda 
1945-46

Doktor Abrahams väg 35 är byggt 1974 på en avstyckning från 
Norlindsvägen 1A. Här låg tidigare en sommarstuga som kallades 
Mellangården tillhörande familjen Lind. Familjen Lind byggde ett  

permanent hus 1935 dvs. det som idag har adress Norlindsvägen 1A  

Aron bodde på Dr Abrahams v. 37 och Martin på Dr. A v. 39  



Aron och Edit Pettersson på sin tomt 
på Dr Abrahams väg 37  
Bild från 1920-talet. 

I bakgrunden syns Kyrkskolan 
och det hus som låg på den stora 
tomten i hörnet Dr Abrahams 
väg och Terserusvägen

Doktor Abrahams väg 37 
(eller Norlindsvägen 2)

Byggt 1923



Doktor Abrahams väg 39
(Kläppstigen 1)

Huset ligger i hörnet Dr 
Abrahams väg och 
Kläppstigen

Huset bakom på 
Kläppstigen 3 är ett av 
de äldsta husen i 
området. Det byggdes 
1906.



Doktor Abrahams väg 41 ligger i hörnet med 
både Kläppstigen och Prostvägen och skulle därför 

också kunna ha adresserna Kläppstigen 2 eller Prostvägen 1. 

Huset är byggt 1932 när det ägdes av Carl 
Robert (filare) och Maria Olsson. 

Husen bakom på Prostvägen 3 och 5 är kraftigt om- och 
tillbyggda men är både från början av 1900-talet.



Doktor Abrahams väg 43 
Det stora huset är byggt omkring 1925. Musikern/gitarristen Janne Schaffer bor 
och äger huset sedan 1975. Under många år på 1950, 1960-talet och något år in 
på 1970-talet var det postkontor på nedervåningen i huset. Postadressen i 
området var på denna tid Ängby och detta kontor hette Ängby 3. 
På fastigheten finns också ett mindre hus som på 1920-30-talet var bageri och 
café. Det drevs av fru Palm (Emilia Maria Nilsdotter) som bodde på Bällstavägen 189. 
Bakugnen finns fortfarande kvar. Periodvis har det lilla huset också varit bostad. 
Idag är det ett förråd.   

Gunnar och Elin Lindgren med 2 barn bodde några år i det lilla huset.



Doktor Abrahams väg 45 är byggt 1920.
Huset ägdes mellan 1941 och 1977 av redaktör 
Hakon Stark och hans föräldrar. Håkan har skrivit en 
berättelse om familjen och husets alla 
tillbyggnader. Det ursprungliga huset var rätt litet 
vilket framgår av flygbild från 1935 men byggdes ut 
åt flera håll av familjen Stark. De runda stenarna 
var tänkta istället för häck men huset har nu både 
häck och ”stenstaket”

Doktor Abrahams väg 47 ligger i hörnet med 
Bällstavägen 171 och är byggt omkring 1905. Fastigheten 

hette ”Lugnet” och ägdes från början av handlaren Anders Emil Lundin 
som hade handelsbod i bottenvåningen. När Lundin senare sålde 
huset fortsatte ägarna att ha handelsbod ända fram till slutet på 1940-
talet då konsum mitt över gatan konkurrerade ut verksamheten. Under 
handelsbodstiden bodde även ägarna i huset och i början även flera 
familjer. Lundins handelsbod var områdets första affär.

I utbyggnaden mot söder har det bland annat varit damfrisering. Idag 
är huset enbart kontor för företaget Securitas Direct. Det ägs av Ebbe 
och Ewa Berglund som bor på Torvsticksvägen.   



Doktor Abrahams väg 46 
ligger invid Kråsberget. 
Huset är byggt 1951. 

Doktor Abrahams väg 48 
Huset är byggt 1946. 

Dessa fyra hus som ligger nedanför Kråsberget är byggda i slutet 
på 1940 och början av 1950-talet.
Tidigare svängde vägen (Dr Abrahams väg) från kyrkan bort mot 
Sundbyberg rakt över detta område. Vägen drogs rakt fram mot 
Bällstavägen i början av  1930-talet och det blev då möjligt att 
bygga på denna mark. 
En vattenkälla lär ha funnits invid det bortre huset på bilden 
ovan. Vattnet användes bland annat av Grubbs trädgårdsmästeri
mitt över vägen. 



Flygbild från 1935 som visar husen längs Doktor Abrahams väg på båda sidor om Bällstavägen. 
Dr Abrahams väg 64(rivet)  62                58                               52                                                  47                    45                   43                               41                           39              37
Nytt hus byggt 1963 



Karta över Eneby 1934 innan trädgårdsstaden byggdes.  

Eneby gårds 
huvudbyggnad

Detta gråa område längs Dr Abrahams 
väg är en avstyckning från Eneby gård 
som gjordes redan 1905. Området var 
en del av Bromma Villastad. Denna 
del av Bromma Villastad kallades 
Berghäll eller Bergsklippan. På 
området finns idag 10 fastigheter som 
har adress 
• Bällstavägen 164
• Doktor Abrahams väg 52-66
• Jordgubbsvägen 20



Husen på Bergsklippan sedd från Bällstavägen.

Området som avstyckades 1905 från Eneby gård

Fastigheten på Bällstavägen 164 sträcker sig 
bort till hörnet på Dr Abrahams väg. Huset 
byggdes 1942 men ett litet hus byggdes tidigt 
på fastigheten av ägarfamiljen Horney. 
Familjen bodde i området 1906-omkring 1990

Dr Abrahams v       52   56           62                                             58          60       54                 

Jordgubbsvägen 20

52-an byggt 1920
av målaren A E Uhlan.
Se även bild 39  

58-an är 
byggd 1935



Dr Abrahams väg 60
Byggt 1962

Dr Abrahams v.            
66
Byggt 1963.
Avstyckad från Dr 
Abrahams v 64. 

Dr Abrahams väg 64 byggt
1963.  Dr Abrahams väg 62

Byggt 1924
Byggt av muraren Oskar Wedin. 
Ägs alltjämt av  familjen Wedin Veranda på höjden 

tillhörande  Dr. A. v 66  



Doktor Abrahams väg 64
Huset byggt 1963 av Alexander Rothman
Arkitekt: Paul von Fabry.

Konstnärinnan Catrin Näsmark bodde här cirka 5 år i slutet på 
2010-talet. Catrin målade kyrkan inför föreningens 100-
årsjubileum år 2018 och har exempelvis också målat en stor 

målning vid ankomsthallen på Bromma flygfält.   

Alexander Rothman köpte 
detta hus i slutet 1950-
talet. (se flygbilden från 1935) 

Det var troligen det första huset 
som byggdes på Bergsklippan. 
Här bodde bl.a. familjen Ernst 
Friström med många barn på 
1920-talet plus andra familjer. 
Friströms flyttade senare till Dr 
Abrahams väg 52 där familjen 
bodde länge.  



Nya delen av Doktor Abrahams väg i Eneby.

”Nya” delen av vägen dvs från Doktor Abrahams väg 68 - 118 respektive 59-99 anlades 
1939 när Eneby Trädgårdsstad började bebyggas 1939.

Stockholms stad hade då köpt hela Eneby gård och dess marker av Sundbybergs stad.
Sundbyberg hade i sin tur köpt gården av sista privata ägaren år 1907 för att där 
anlägga Sundbybergs avfallsanläggning. 1938 flyttades avfallsanläggningen till Lövsta. 
Stockholm stad hade då nyligen byggt sopförbränningsanläggning nr 2 på platsen. 

Pudrettfabriken och svingården som fanns vid änden av nuvarande Plommonvägen 
samt Eneby gårds ladugårdsbyggnaderna revs 1939-42. De senare låg ungefär vid 
nuvarande korsning mellan Kyrkoherdevägen och Enebyvägen. Resten dvs. 
huvudbyggnad, flyglarna och dasset fick förfalla och revs 1968.

Eneby trädgårdsstad byggdes av husägarna i samarbete med Stockholms stads 
småstugebyrå ”SMÅA” åren 1939-1943. Staden behöll ägandet av marken och hyrde ut 
marken med tomträtt. Stockholm stad har dock på senare år erbjudet husägarna att 
köpa sina tomter. Idag är det endast ett fåtal som inte äger sina tomter.

I Eneby finns längs Dr Abrahams väg i trädgårdsstadsområdet 43 hus. Därtill kommer 
affärslängan/flerfamiljshuset på Dr Abrahams väg 49-55 samt ”Björka” på Doktor 
Abrahams väg 86. 

De svartvita bilderna av 
denna typ kommer från 
boken Stor- Stockholms 
Villastäder, 1942



Huset på Dr Abrahams väg 70 är 
tillbyggt med ett extrahus mot berget. 

På bergets topp finns en ristning med texten:
194?
EVERT
SF
8/4/1925

BROR HORNEY   (Bror var född 1911. Se mer info på bild 37)  

Ursprungshuset är av typ 5 
vilket är den minsta hustypen i 
Eneby. Tillbyggnaden är gjord av 
nuvarande ägarna Peter (se bild) 
och Eva Jacobsson. Peter är 
fågelintresserad och täljer fina 
fåglar.



Doktor Abrahams väg 80 
är av typ 6 vilken är den vanligaste storleken på husen på Doktor 
Abrahams väg men det finns också typ 5 och 9.  
Bottenytan på husen (utan tillbyggnader) är 55, 68 respektive 84 m2

De flesta hus är tillbyggda på ett eller annat sätt. Här har man 
kompletterat med garage.  



Den ideella icke vinstdrivande föreningen 

Skyddsvärnet äger och driver ”Björka” på 

Doktor Abrahams väg 86.
Skyddsvärnet bildades 1910 med uppgift att ta hand 
om ”räddningsarbetet” för att återanpassa frigivna 
fångar, alkoholister, ”lösdrivare” m.fl. till samhället. 
Detta gör man genom flera olika program varav 
”halvvägshuset” Björka är ett av programmen. 
Björkahemmet fanns från början i Hässelby men 

flyttades till Eneby 1968 på den 6000 m2 stora 

obebyggds tomten som tidigare använts som soptipp. 

Björka har 15 enkelrum, några träningslägenheter samt 
kök, matsal, TV-rum, motionsrum och bastu, förutom 
expeditionslokaler och tjänstebostäder.

Dr Abrahams väg 88.
Byggt 1940 av familjen 
Ekström. Sonen Ola har 
berättat om ”Klister-Kalle” 
på Dr. A väg 71.

Foto o text: Tomas Seaton



Dr Abrahams väg 100                   98              96                                       94                            92



Dr Abrahams väg 114 112           110 

Doktor Abrahams väg 110-114
gränsar mot det stora 
grönområdet och Nälsta dike.  



Doktor Abrahams väg 45-53

Konsumbutiken 
på Dr Abrahams 
väg stod klar 

1946. Strax 
därefter stängdes
handelsboden 
mitt över gatan 
på Bällstavägen 
171. 

Järn- o bosättningsaffär på 1950-
talet. Nu städfirma. 



Typ 9 är det största av SMÅ:as husen i 
Eneby trädgårdsstad.

Erik Blücher har avbildat många 
hus i Bromma Kyrka-området. 
Denna tavla från 1942 finns i 
Sockenstugan och visar kyrkan, 
gamla Klockargården samt 
tillhörande småbyggnader och 
pump. Fler tavlor finns i 
Sockenstugan och i olika hem. 

Dr. Abrahams väg 61 



Uppfinnaren Axel Karlson (senare Brodda) bodde under 1940-

talet här på Doktor Abrahams väg 71* med sin amerikanske 

fru Rosa Forss och tre barn. 

Axel Karlsson kallad Klister-Kalle uppfann Karlsson Klister, flytspackel, 

roterande växthus och mycket mer. Berättelse om familjen Karlsson-
Brodda finns i föreningens arkiv berättat av grannar och kamrater till 
barnen Brodda.   

* hörnet med Hallonvägen

Axel Karlson, från 1950-talet Brodda, född 1889 

i Östersund, död 1980, var under tidiga och mitten av 

1900-talet en av Sveriges mest uppmärksammade 

uppfinnare. Några av hans uppfinningar som 

används än i dag är Karlsons klister och flytspackel.

Ur tidningen Allers 1974:

Axel Karlson, revolutionär kommunist och uppfinnare, här 

på omslaget till tidningen Allers 1974.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axel_Karlson.jpg
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppfinnare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlsons_klister
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Flytspackel&action=edit&redlink=1


Doktor Abrahams väg 73 
Byggt av familjen Sundh, 
1939.
Lars och Kerstin samt barnen Olle, 
Sten och Lena födda 1939-1944. 
Familjen flyttade redan 1944 till 
Annexvägen 5. Se bild 18 o 21 

Bakom syns hus på 
Jordgubbsvägen

Doktor Abrahams väg 82

Svartvita bilderna 
på denna och nästa 
sida:
Lars Sundh



Doktor Abrahams 
väg vid blivande 73

Lars Sundh i arbete. 

Jordgubbsvägen

Dr Abrahams väg 84  

Kerstin Sundh 

Sommaren 1939
Lars och Kerstin Sundh 
bygger sitt hus. Barn på väg.  



Dr Abrahams väg 71 och 73 Olle Sundh och kamrater vid Dr 
Abrahams väg och Jordgubbsvägen.
Bild från 1942 eller -43



Dr Abrahams väg 
83, 85 och 87

Alla tre husen ur-
sprungligen typ 6 hus 
men ganska olika idag. 
83-an ej tillbyggd men 
det är de andra två. 
87-an är suterränghus.  



Obs! Dessa suterränghus är en 
variant på typ 6 som har tre 
fönster på ingångssidan.  

Dr Abrahams väg 89 och 91



Här tar Dr Abrahams väg slut 
på södra sidan och går ihop 
med Vinbärsvägen.

99-an är tillbyggd på 
längden och försedd 
med mexitegel

Dr Abrahams väg 97 o 99
1942 och 2018  



Slutet på Doktor Abrahams väg i Eneby och slutet på denna bildserie om den gamla vägen uppkallad efter
teologie doktor Abraham Pettersson som var kyrkoherde i Bromma på 1700-talets andra hälft.  


