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Några typiska hus från 1900 – 1919 och deras innevånare. 
 
Text: Göran Erikson. 2020 01 26   Färgbilderna: Inger Larsson  

 
Samtliga hus från denna period, och som fortfarande finns kvar, ligger i den del av Bromma 
Kyrka som tidigare kallades Bromma Villastad och som styckades av från Eneby gård 1905. 
Många av de gamla husen har rivits under årens lopp, men det finns ca 15 kvar. Några av 
husen har detaljer som var typiska för perioden. Inga hus uppvisar alla tidstypiska drag. De 
flesta husen var i enklare utförande. Bromma Villastad var inte ett område för de mest 
välbärgade utan mest för enklare folk. Flera av husen har moderniserats och de tidstypiska 
detaljerna kan ha försvunnit. 
 
Under den behandlade perioden hade den gamla prästgårdsmarken ännu inte hunnit börja 
bebyggas med villor, eftersom markköpet inte var definitivt klart förrän 21 november 1919. 
Detta är anledningen till att denna del av Bromma Kyrka saknar villor från perioden. 
 

Perioden 1900 - 1910 
 
Enligt boken ”Så byggdes villan, Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010” 1) så fanns det 
två grundtyper. Herrgårdstypen, respektive hus i allmogetradition i jugendstil. Den första 
typen givetvis för högreståndsfamiljer och de mer välbärgade samhällsklasserna. 
 
Hus i jugendstil med herrgårdar som en förebild 
Dessa beskrivs på följande sätt: ”En symetriskt uppbyggd villa i enkel svensk jugendstil. 
Takfallet är brutet, ett så kallat mansardtak, och dessutom valmat i det övre takfallet. 
Fasaden är indelad i fält med grov respektive slät puts, som ett sätt att skapa dekorativa 
inramningar. Långsidans mittaxel är tydligt markerad med en frontespis som avslutas med 
en svängd form i samklang med ett ovalt fönster. De typiska jugendfönstren, med hela 
nedre lufter och småspröjsade övre lufter, var ett nytt sätt att utforma fönster.”  
 
Den enda villan som ganska väl passar in på beskrivningen är Nya Klockargården på 
Terserusvägen 11, klar 1911, och som byggdes av församlingen. På den här tiden var ju 
klockaren, tillika kantor och lärare, en person, som stod högre i rang än gemene man. 
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Nya Klockargården, ett finare hus med de många tidstypiska detaljerna.  
 
Huset är dock inte symetriskt och har inte en långsida med tydligt markerad mittaxel. Det 
som dock stämmer är att taket är brutet av s k mansardtyp och valmat i det övre takfallet. 
Vidare var huset ursprungligen putsat i slät puts med i det närmaste vit ton. I detta fall utan 
att ha inramade fält. Helt putsade ytor var inte heller ovanligt för tiden. Frontespiser som har 
en rundad form i överkanten finns flera, dock utan det ovala fönstret överst. I ena fallet dock 
med ett runt fönster.  
 
Utöver beskrivningen ovan fanns även andra typiska detaljer. Utmärkande för tidsepoken 
var att de putsade husen saknade foder och att stengrunden var putsad. Fönstren var ofta 
med två lufter och med småspröjsade rutor i fönstrets övre del ovanför en fast tvärpost. 
Fönstren skulle vara höga, vilket stämmer bra i detta fall. En variant av jugendfönstren var 
med spröjade, tredelade lufter ovanför den fasta tvärposten, en typ av fönster som finns på 
Nya Klockargården och som syns tydligt på bilden nedan. 
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Altanen med de spröjsade altandörrsfönstren och sitt träräcke var en del av tidens 
jugendmode. 
 
De första som flyttade in i Nya Klockargården 1911 var familjen Gerdelius. Jonas Gerdelius 
var klockare, organist och folkskollärare. Frun, Ida, var också folkoskollärare vilket även  
dottern Dagmar senare blev. Paret hade ytterligare två barn. När Jonas Gerdelius avled 
1920 fick familjen flytta. Efterträdaren i huset och på tjänsten som klockare och organist 
blev Gustav Videfors med hustrun Anna. Bägge var dessutom folkskollärare. Nya 
Klockargården har sedan bl a varit komministerbostad men såldes 2017 till privata ägare. 
 
Här kan också nämnas att Nya Klockargården var som en litet jordbruk med en ko, gris och 
höns samt en mängd uthus och odlingar och som på det sättet utgjorde en del av 
klockarens lön i natura. Ägorna som hörde till Nya Klockargården var marken väster om 
Prästgården utom Kyrkskolans område och längs Terserusvägen till grönområdet 
Murlindan. 
 
Inger Larsson har skrivit utförligt om familjen Gerdelius i ”Bromma Kyrkby och dess 
invånare 1850 till idag.” Dagmar Gerdelius har också skrivit ”Kring klockargård och 
prästgård i gamla Bromma”. 
 
Gustav Videfors satt bl a i kyrkorådet som dess sekreterare och i rådets kyrkogårdssektion 
(senare ombildad till kyrkogårdsnämnd) och var också som kyrkogårdsföeståndare ansvarig 
för kyrkogårdens skötsel, vilket innebar att han också var arbetsledare för personalen, som 
arbetade på kyrkogården. En syssla han innehade till 1943. 
 
Utöver sina sysslor inom församlingen och skolan var Videfors också medgrundare till 
föreningen Bromma Trädgårdar och var dess kassör till 1925 varefter han var revisor till 
1933. I samband med att Bromma Trädgårdar bildades köpte Gustav Videfors tomten på 
Spångavägen som nu är 111, 111A och111B. Ytterligare en fritidssyssla hann han också 
med, som framgår av nedanstående annons. 
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Annons i verksamhetsberättelsen för Bromma Trädgårdar 1922. 
 
Några andra pampiga hus från tidigt 1900-tal. 
Ett par stora hus från seklets första decennium är de två husen på Bällstavägen 187 och 
189, som också har drag av jugendstil och större herrgård. Deras yttre har senare byggts 
om en del när det gäller fönster och fasader. De ursprungliga ägarna var byggmästarna 
August Svensson och Gustaf Palm, som var aktiva i många byggen i Bromma Villastad och 
Bromma Trädgårdar. Mer om familjerna finns att läsa i boken Stadsdelen Bromma Kyrka 
utgiven år 2000 bl a på sidan 252. 
 
Huset på 187 hade som syns på bilden nedan från början en putsad fasad, vilket ju förekom 
på mer påkostade villor. Till saken hör att Svensson från början var murare och således bör 
ha behärskat konsten att putsa sitt nybygge. Fasaden är också inramad i tydliga fält. 
Följande står ytterligare i den tidigare citerade boken ”Svensk Villaarkitektur från 1890 till 
2010” när det gäller jugendhus i herrgårdsstil: 
 
”Jugendstilens mjuka former var svåra att åstadkomma med träpanel, de lämpade sig bättre 
för puts. Detta medförde att större och mer påkostade villor ofta fick putsade fasader, med 
lister och fönsteromfattningar i putsad relief. Omfattningarna hade i regel samma kulör som 
omgivande fasad, vanligen ljusa, varma gula eller beiga nyanser.” 
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Bällstavägen 187 i ursprungligt skick med putsad fasad. På detta foto från 1922 syns fr vä 
Anna, Sven och Jon August Svensson. Bilden finns hos Ralf Svensson. 
 
Den putsade fasaden har de klart synliga listerna och fönsteromfattningarna på detta foto 
(ovan) av den pampiga fasaden mot gårdssidan. Man får väl anta att alla fasader hade 
samma utformning. Fönstren har den tydliga indelningen med en övre luft ovanför den fasta 
tvärposten, dock inte småspröjsad som det verkar. 
  

 
Bällstavägen 187 och längre bort 189. 
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Bägge husen verkar vara baserade på samma ritning. De har inte de tidstypiska valmade 
mansardtaken av säterityp, utan ett valmat tak med mindre lutning. Bilden ovan, som visar 
husens fasader mot Bällstavägen (tidigare med namnet Blackebergsvägen), har dock en typ 
av frontespis men inte helt stilenliga. De gamla fönstren har nu ersatts med modernare. 
När föreningen Bromma Villastad bildades blev Palm dess förste ordförande och Svensson 
ingick i styrelsen som suppleant. 
 
Allmogetradition i jugendstil. 
Denna hustyp beskrivs i ”Så  byggdes villan” på följande sätt: 
”Den röda stugan med faluröd fasad har vitmålade vindskivor, foder, knutbräder och 
horisontella paneldelande lister. Fönstren är symetriskt placerade på fasaden. Helt 
småspröjsade fönster är lika vanliga som jugemdfönster med småspröjsade övre lufter. 
Planformen är näst intill kvadratisk. Branta sadeltak eller mansardtak, brutna tak, är klädda 
med lertegel. Skorstenarna har en dekorativ avslutning.” 
 
Vidare var det vanligt att att panelen var liggande på nedervåningen och stående på 
övervåningen, samt att fönstren kunde ha både två och tre lufter. 
 
Ett hus som passar in mycket bra på beskrivningen är Bällstavägen 185 med mansardtak. 
Fönstrens överdel är dock inte småspröjsade utan hela. Den fasta tvärposten syns dock 
tydligt. Huset stod klart 1912 eller 1913. 
 

.  
Huset under byggnad. Den liggande panelen på undervåningen och den stående på 
övervåningen syns klart. 
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I stort sett den enda avvikelsen från beskrivningen ovan är att fönsterns överlufter inte har 
spröjsade fönster. Mansardtaket, röd fasadfärg (Falu rödfärg) med vitmålade vindskivor, 
knutbrädor, fönsterfoder och horisontella paneldelande lister samt liggande panel i 
nedervåningen och stående på övervåningen.  
 

 
På huset av idag syns också skorstenens dekorativa avslutning. 
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Den som byggde huset var snickaren J August Almström, först troligen som sommarstuga, 
men sedan bodde han där med sin familj. Dottern Inga (gift Eriksson) och brodern Bengt 
ärvde fastigheten. Fastigheten styckades sedan och Inga fick då den övre delen med huset 
och brodern Bengt fick den nedre obebyggda delen. Huset blev sedan sommarställe för 
Inga och Ingvar Eriksson, som permanentbodde på Kungsholmsgatan på Kungsholmen. 
Huset var sommarstuga ända in på 1990-talet och det sista sommarhuset i Bromma Kyrka. 
 
Ett liknande hus är Norlindsvägen 6 byggt 1909. Hit flyttade järnarbetaren Georg Konstantin 
Karlén med sin familj när huset var nytt. Sonen Valdemar Karlén, född 1908, som senare 
övertog huset, har berättat om sin barndom och uppväxt i Bromma Villastad. Delar av 
intervjun finns i boken om Stadsdelen Bromma Kyrka på sidan 268. Valdemar berättar bl a 
om sin skolgång i Bromma Kyrkskola och Bällstalunds skola där han som lärare hade både 
Jonas och Ida Gerdelius samt i Bällstalund Gustav Videfors. 
 
På fotot nedan från vintern 1940 – 1941 syns det ursprungliga rädmålade huset med det 
typiska brutna taket, mansardtak, vitmålade fönsterfodren och knutbrädorna och den 
paneldelande horisontella listen. På fotot syns den liggande ytterpanelen på nedervåningen, 
men inte den stående på övervåningen. Huset hade också den symetriska 
fönsterplaceringen och den inte ovanliga utbyggnaden i två våningar. Se liknande 
utbyggnader på Bällstavägen 187 och 189 ovan. I likhet med Bällstavägen 185 har huset 
jugentfönster med tvärpost och mindre rutor längst upp. Dessa mindre rutor är dock inte 
heller här spröjsade. 
 

 
Huset på Norlinsvägen 6 där grannen på Norlindsvägen 5, Herman Gustafsson med dottern 
Lena (senare gift Mattsson) ligger i vagnen. Fotot är från vinterns 1940 - 41 
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Huset på Norlindsvägen 6 är idag kraftigt tillbyggt. Vid tillbyggnaden har man behållit  
mansardtaket och fönsterutformningen från 1900-talets början. 
 
Ett av de gamla husen med vissa tidstypiska detaljer men inte i helheten 
Områdets första handelsbod låg på det som nu är Bällstavägen 171/Dr Abrahams v 47. 
Huset byggdes redan 1906 och här fanns handelsbod i nedervåningen fram till 1946. 
Därefter har det bedrivits ett flertal rörelser i huset.  
 
Den förste handlaren var Anders Emil Lundin, verksam 1906 – 1919, sedan kom Ivan 
Magnus Sandberg 1919 – 1920, Frida Andersson 1920 – 1928, Gustav Larsson 1928 – 
1931 och Gerda Loberg 1931 – 1935. Vilka som därefter drev livsmedelsaffären är ine känt. 
 
Här kan nämnas att fastigheten inte ägdes av Frida Andersson utan av hennes man Carl 
Erik Andersson som titulerades handlande. Gifta kvinnor var innan rösträttsreformen inte 
myndiga och kunde därför inte äga fast egendom och bedriva rörelse även om de i 
praktiken gjorde detta men under sin man. 
 

 
Annons i verksamhetsberättelsen 1922 för Bromma Trädgårdar.  
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Bällstavägen 171, den gamla kött- och specerihandeln. 
 
Det är främst det brutna mansardtaket, som var vanligt under de första decennierna av 
1900-talet, men även senare. Fönsterutformningen med den fasta tvärposten är, som vi sett 
ovan, typisk för tiden. Över lufterna dock hela som på många av de andra husen ovan. 
 
I Bromma församlings skrift Brommabladet Nr 4 december (1977) – januari 1978 står 
följande om Bällstavägen 171. ”Intill vägskäket Bällstavägen – Dr Abrahams väg fanns till 
ganska nyligen en handelsbod. Den var tidigare en gammaldags, rödmålad lanthandel. 
Byggnaden är nu vitfärgad och används till bl. a. kontor.” Troligt är väl att det ursprungligen 
röda huset då hade träfasad. Artikeln är undertecknad Eson och torde vara skriven av 
församlingens förre kyrkokamrer, Evert Erikssom, som bodde på Gliavägen 132.   
 
Utöver beskrivningen av jugendhus i almogetradition ovan fanns också andra typiska hus 
med influenser från Danmark och Tyskland. Detta hus som byggdes redan 1905 är 
Norlindsvägen 11. Hus har ett brant sadeltak, vilket ju också var vanligt. Ursprungligen hade 
huset liggande panel på undervåningen. Husets fönster har de typiska fönstren med två 
eller tre lufter och med spröjsade överlufter ovanför den fasta tvärposten. 
 

Hus med brant sadeltak  
 
Det typiska utförandet vid hus med branta sadeltak var övervåningens stora tvärskepp, 
också med brant sadeltak kom med influenser från Tyskland och Danmark.  
 
Huset på Norlindsvägen 11 byggdes av snickaren Karl Otto Gustafsson, som bodde där 
med hustrun Elisabet och de tre barnen Hugo, Frideborg och Folke. Kanske en idé som K O 
Gustafsson tagit med sig från sin ungdomstid som snickarlärling i Danmark. K O Gustafsson 
tog initiativet till bildandet av föreningen Bromma Trädgårdar, som köpte prästgårdsmarken 
för skapandet  av villaområdet Bromma Trädgårdar, senare en del av Bromma Kyrka, som 
vi känner det idag. Han var också med och bildade föreningen Bromma Villastad. 
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Undertecknad har skrivit en längre artikel om K O Gustafsson och hans omfattande arbete i 
och för vår hembygd. 
 

 
Karl Otto Gustafsson med hustrun Elisabet och sonen Hugo utanför sitt hus år 1909. 
 

 
Norlindsvägen 2014. Det ursprungliga huset syns tydligt medan många  
av detaljerna, som var typiska för 1900-talets början har ändrats. 
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Huset på Kläppstigen 3, från 1906, har samma typ av tak som Norlindsvägen 11, nämligen 
övervåningens stora tvärskepp med sadeltak. Liksom på många andra tidiga hus i Bromma 
Kyrka har fönstrens överdel även här hela rutor och inte de småspröjsade rutorna. 
 

 
Kläppstigen 3 med övervåningens stora tvärskepp. 
 
Den tillbyggda verandan har fått de tidstypiska småspröjsade fönstren. Vidare kan man på 
den övre bilden tydligt urskilja den horisontella listen på fasaden och som delar husets  
under- och övervåningar. Fasaden har där också den tidstypiska detaljen med liggande 
fasadpanel på nedervåningen och stående panel på övervåningen. 
 
Ytterligare ett hus av liknande typ är trädgårdsmästare Ljunggrens hus (Terserusvägen 20) 
från 1909, som  visar många typiska detaljer för tiden. 
 

 
Trädgårdsmästare Frans Ljunggrens hus på Terserusvägen 20. 
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Fönstren har här den spröjsade luften ovanför den fasta tväsposten. De helspröjsade 
fönstren i övervåningen var inte ovanliga och de små spröjsade fönstren på gaveln var en 
influens från Tyskland och Danmark. Huset har brant sadeltak, den stora takkupan samt  
utsmyckade gavelspetsar. Vanliga detaljer under 1900-talets första decennium. 
Nedervåningen har den typiska liggande panel med stående panel på övervåningen samt 
de paneldelande horisontella listerna mellan våningarna. De faluröda fasaderna har vidare 
de vitmålade vindskivorna, fönsterfodren och knutbrädorna. 
 
Frans Ljunggren drev trädgårdsmästeri och ett mindre jordbruk på den mark som ligger 
söder om Terserusvägen fram till Klockarstigen och bort till nuvarande ICA och 
trevåningshusen längs Bällstavägen. Spångavägen i nuvarande sträckning fanns inte. 
Marken såldes senare till Olsson & Rosenlund och där privata byggare började uppförd 
mindre villor i slutet av 1930-talet. 
 
Terserusvägen 20 finns fortfarande kvar inom familjen Ljunggren.  
 
Inger Larsson har skrivit om bl a Ljunggrens och andra trädsgårdsmästerier.  
 

Hus från 1910 – 1919 
 
Huset på Bällstavägen 185 har beskrivits ovan. 
 
Enligt de uppgifter om byggår, som finns hos villaföreningen, verkar det i övrigt endst finnas 
ett hus kvar, som byggts under denna epok och det är Norlindsvägen 9. Det nuvarande 
huset saknar dock för perioden typisk utformning liksom tidstypiska detaljer. Uppgiften om 
byggår är troligen fel, huset kan naturligtvis vara ombyggt eller så har man helt enkelt avvikit 
från tidens vanligaste hustyper. Huset ser dock ut att vara från en senare tid. Huset har 
därför av ovanstående skäl inte medtagita i denna redogörelse. 
 
Periodens hus var inspirerade av nationalromantiken. Följande skrivs t ex om en typ av hus 
i Nationalromantisk allmogetradition: 
 
”Den faluröda stugan i 1 ½ plan med källare har en asymetrisk fasadkomposition och brant 
sadeltak utan takkupor.Faluröds fasader i liggande träpanel kompletteras med vitmålade 
knutar, fönster, foder, vindskivor och dekorativa utsmyckningar i gavelspets. Vid entrén på 
långsida eller gavel, finns förstukvist med tegeltak. Entrédörrarna är vita eller gröna. 
Fönstren är helt småspröjsade med flera fönstertyper på huset. Sockeln är murad i 
natursten.” 
 
Göran Erikson 
 

1) Så byggdes villan. Svensk villaarkitektur från 1890 – 2010. Författare: Cecilia Björk, 
Lars Nordling och Laila Reppen. Formas 2009. 


