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Några typiska hus från 1920- och 1930-talen och deras
innevånare.
Text: Göran Erikson 2020 01 18

I detta kapitel skriver vi enbart om platsbyggda villor av äldre typ.
I ett annat avsnitt behandlas de sk småstugorna, som finns representerade i Bromma
Kyrka längs Spångavägen närmast korsningen med Bällstavägen. Eneby har nästan
bara denna typ av hus och behandlas också separat. Enebys småhus levererades
som typhus i form av byggsatser.
När föreningen Bromma Trädgårdar u.p.a. bildats 1918, köpte föreningen Prästgårdens
mark 1919 och fördelade tomterna på medlemmarna. Därefter kunde ett antal av de nya
fastighetsägarna börja bygga sina hus. När sedan föreningen också köpte delar av
Beckomberga Gårds mark i slutet av 1923 tillkom ytterligare mark att bygga på. Området
Bromma Villastad mellan kyrkan och Bällstavägen med ursprung i Eneby Gård hade börjat
bebyggas redan 1905.
Av de hus som byggdes på 1920-talet finns idag ca 110 kvar inom området Bromma Kyrka,
varav en del är exteriört ganska oförändrade och andra kraftigt tillbyggda. Av dessa ca 110
hus ligger ca 65 på Prästgårdmarken, ca 35 i Beckombergaområdet och ca 10 i gamla
Bromma Villastad. Dessutom finns 2 hus i Eneby från 1920-talet. Dessa ligger på Doktor
Abrahams Väg och tillhörde på den tiden Bromma Villastad. Ett stort antal hus har rivits
under årens lopp och tomter har delats för att ge plats åt många av dagens hus.
Verksamhetsberättelsen för Bromma Trädgårdar år 1921 berättar: ”Byggnadsverksamheten
ute på området har, enligt vad man kunnat vänta med hänsyn till den rådande
depressionen, icke varit så livlig vad beträffar större byggnader. Däremot ha mindre, s.k.
kolonistugor uppförts rätt flitigt.
-----------------------På grund av den rådande depressionen har emellertid endast 16 medlemmar vågat fullfölja
sin plan att bygga, och dessa har genom styrelsens försorg inlämnat ritningar och nödiga
handlingar till vederbörande myndighet. Dessa 16 byggnader bliva dock en vacker början.
Med lika många familjer på platsen är Bromma Trädgårdar redan ett litet samhälle.
Styrelsen önskar av allt hjärta pionjärerna lycka till.”
I 1922 års verksamhetsberättelse kan man läsa följande: ”Olika byggnadstyper har kommit
till uppförande. Samtliga äro enkla och stiltrogna, vilket vittnar om medlemmarnes intresse
för skapandet av vackra hem. Åtskilligt är dock helt säkert ännu att vinna hätutinnan.
Hemtrevnad inom- och utomhus måste alltid vara egnahemsinnehavarens A och O.”
Enligt boken ”Så byggdes villan, Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010” 1) så var fyra
hustyper vanliga under 1920-talet. Alla hustyperna finns representerade i Bromma Kyrka.
Dock gäller för två av hustyperna att de är byggda under 1930-talet. Husen på 1920-talet
och de på 1930-talet uppvisar många likheter. På 1930-talet tillkom dock de ovannämnda
småhusen samt de sk funkishusen. Den hos oss vanligaste hustypen från 1920- och 1930-
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talen är ett hus på 1 och ½ plan med källare och brutet tak, s k mansardtak. Följande
beskrivning finns att läsa den ovannämnda boken:

1 ½-PLANSVILLOR MED MANSARDTAK
”Mindre villor får större bostadsyta på vinden med brutet tak, med ett flackare övre takfall
och brantare nedre fall med liten takfot. Trähus har vanligen en stående lockpanel målad
med oljefärg i mättad jordfärg i grön, ockragul eller grå kulör. Faluröda hus har vita eller
svarta snickerier. Putsade fasader har varma ljusa kulörer och snickeridetaljer i brutet vitt.
Entrén nås via en förstukvist med tegelklätt sadeltak. De flesta fönster är likstora och
regelbundet placerade på fasaderna. Fönsterluckor förekommer på bottenvåningen.”
Typiskt var också tvåluftsfönster med tre rutor i vardera bågen i nedervåningen och
tvåluftsfönster med två rutor i övervåningen samt det halvrunda lunettfönstret för ljusinsläpp
på vinden.
Denna husyp var den vanligaste i det nya området Bromma Trädgårdar.
Tre exempel på sådana hus och även på hur vissa hus helt har förändrats genom
tillbyggnad är Lillängsgatan 38, byggt 1920, grannhuset Lillängsgatan 34, byggt 1921 och
Gliavägen 59, byggt 1923. Dessa tre hus är byggda efter samma ritning.
Lillängsgatan 38
Det första huset byggdes av snickaren Jonas Renlund, som bodde där med sin hustru
Frida. Mer om Frida, kallad Faster Frida eller Rullan, finns att läsa i boken om Bromma
Kyrka (sidan 232 och 262) 2).
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Från en tavla med foton över föreningsmedlemmarna 1923.
Lillängsgatan 38 är ett exempel på ett 20-talshus med putsad fasad i en ljus färg.
Snickeridetaljerna på entrén i äldre tider syns inte, men entrén har ett tegelbelagt sadeltak.

Lillängsgatan 38 som det ursprungligen såg ut.
Huset har de typiska tvåluftsfönster med tre rutor i vardera karmen i nedervåningen och
med med två rutor i övervåningen. Det halvrunda lunettfönstret på vinden kan anas.
Fönstren saknar dock fönsterluckor.
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Lillängsgatan 38 som det ser ut på 2000-talet med utbyggnad på västra sidan.
Lillängsgatan 34
På fastigheten finns ett av de små husen som man ofta först byggde, och där man kunde bo
under byggtiden. Ägaren, snickaren och bergsprängaren C A Normansson, bodde troligen i
det lilla huset under den tid han byggde sin permanentvilla efter samma ritning som grannen
Renlund använt.

Lillängsgatan 34 har stående lockpanel, nu i falurött. Olkart om detta är ursprungsfärgen.
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Villan har en faluröd fasad med lockpanel. Entrén är typisk och här syns fortfarande
snickeridetaljerna. De vita snickeridetaljerna var typiska. Det som också här är typiskt är
fönstrens antal glasrutor i neder- och övervåningarnas tvåluftsfönster.

Lillängsgatan 34 med det typiska halvrunda lunettfönstret för ljusinsläpp på vinden.
Dörren på gaveln leder in till källartrappen.
Att Normansson, som bl a var bergsprängare, har byggt grunden själv torde inte vara en
vågad gissning. Grunden består av stora gråstensblock. Detta gör givetvis att golvytan i
källaren är betydligt mindre än i bottenplanet.
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I huset fanns på 1960-talet en meteorologisk station. Bl a mättes molnhöjden genom en
uppåtriktad ljusstråle som kringboende kunde se på kvällarna. Flygfältet och SMHI verkar
inte veta något om denna väderstation. Kanske var stationen delvis militär och hemlig. På
1950-talet var ju andra världskriget i färskt minne och Bromma flygfält var viktigt som
Stockholms då enda flygplats. Vid en intervju (19.10 2014) med den tidigare meteorologen
Gösta Sjölander, som många äldre minns som TV-meteorolog, minns han följande:
”Väderstationen som låg mellan Lillängsgatan och startbanan användes bara en kort tid tror
jag. Den användes i slutet av 1940-talet. Startade eventuellt under eller just efter kriget och
upphörde på 60-talet. Stationen flyttade då till kullen på andra sidan startbanan.
Väderstationen användes för att sända upp vädersonder dvs ballonger med radiosändare,
lufttrycksmätare, termometer och fuktighetsmätare. Ballongerna kunde stiga till ca 15.000
meters höjd. Där sprack de ofta och utrustningen föll till marken. Utrustningen var relativt
billig och förstördes vid nedslaget.
Gliavägen 59
Det tredje huset byggt efter samma ritning är Gliavägen 59. Eftersom huset är kraftigt
tillbyggt på 1960-talet kan man inte utifrån ana släktskapet med husen på Lillängsgatan.
Huset hade före tillbyggnaden en putsad fasad. Detta framgår av tidningsartikeln ”Här är
glada gatan” (Idun nr 3 januari 1958). 3)
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Gliavägen 59 med sitt ursprungliga brutna tak.
Enligt ritningen, daterad när hustet stod klart, verkar huset från början ha haft den
tidstypiska träfasaden med stående lockpanel. Snickeridetaljerna framgår också klart av
ritningen. Fönstrens regelbundna placering och det halvrunda vindsfönstret syns väl. De
halvrunda vindsfönstren kan fortfarande ses inifrån nuvarande vinden. En avvikelse från det
typiska är tvåluftsfönstren med vardera två glasrutor mot infartsvägen till Gliavägen 57.
Fönstren borde ha haft tre glasrutor i vardera luften för att vara tidstypiskt. Eftersom dessa
fönster ligger i kök och serveringsrum med bänkar på fönsterväggen hade större fönster
varit opraktiskt.

Del av ritningen till Gliavägen 59. Likheten med hustn på Lillängsgatan 34 är uppenbar.
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Den förste fastighetsägaren var skomakaren Karl Theodor Andersson. Det är lätt att ana att
huset byggdes av svågern Jonas Renlund, som ju var yrkesman. Han hade ju dessutom
byggt ett likadant hus några år tidigare åt sin egen familj. Grunden utgörs här inte av stora
gråstensblock utan är murad på vanligt sätt.

Karl Theodor Andersson
Skomakare Andersson bodde här med sin fru Gerda och de fyra döttrarna Annie,
Margareta, Karin och Maja samt sonen Nils. Dottern Karin gifte sig senare med sonen på
Norlindsvägen 10. När man forskar om husen i Bromma Kyrka kan man här se ett exempel
på hur olika familjer flätades samman. Det finns många fler exempel. Bromma Kyrka var på
detta sätt ett typiskt småstadssamhälle.
Som framgår av boken om stadsdelen Bromma Kyrka 2) (sidorna 232 och 262) hade
Theodor Andersson sitt skomakeri i den nu nerbrunna arrendebostaden

Arrendebostaden på Doktor Abrahams Väg mitt emot prästgården.
År 1960 köpte familjen Åström (Carl, Agnes med barnen Lars, Mats och Madelene)
Gliavägen 59. Tillbyggnaden var redan planerad och i maj beviljades byggnadstillståndet.
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Ytterligare tillbyggnad i form av ny entré gjordes sedan 1965. I samband med denna
tillbyggnad fick huset också sin nuvarande röda tegelfasad.
Gliavägen 59 har efter tillbyggnaden helt ändrat utseende och det ursprungliga huset kan
inte ens med god vilja anas när man ser dagens hus utifrån. Man kan ju gissa att
tillbyggnaden inspirerades av grannhuset på Gliavägen 61 med byggår 1954. Båda husen
har den för 1950-talet typiska asymetriska formen.

Nuvarande Gliavägen 59.
Nuvarande ägarna, familjen Erikson, köpte huset 1970 och flyttade då från en mindre villa
på Spångavägen 154. Exteriören på huset är i stort sett oförändrad sedan 1965, medan
vissa ombyggnader har skett inne i huset.
Bromma Kyrkväg 465
Huset är tidstypiskt med sitt mansardtak, gavlarna med sin antydan till pilastrar vid takfoten
och det halvrunda vindsfönstret. I nedervåningen sitter tvåluftsfönstren med tre rutor på
gavlarna enligt tidens ideal, medan fönstren på ena långsidan bara har två glasrutor, dvs
samma utformning som det ursprungliga Gliavägen 59. Dessa fönster borde egentligen ha
haft tre glasrutor på höjden.
Huset på Bromma Kyrkväg 465 var, enligt verksamhetsberättelsen för 1922, det först
färdiga vinterbonade huset i Bromma Trädgårdar. Ägare var familjen Lindberg som hade
varit arrendatorer på Bromma prästgård och tidigare bott i Prästgården och Sockenstugan.
Innan familjen Lindberg flyttade in i sin nya villa hyrdes den ut till familjen Thornstedt, som
1925 bosatte sig i sin nyuppförda villa på Spångavägen 105, också ett typiskt 1920-talshud
av den större modellen. Huset var dock avsett för bara en familj. Se nedan.
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En separat berättelse om familjen Lindberg finns. Här kan nämnas att fru Lindberg stod som
ägare av fastigheten, troligen eftersom mannen var företagare och man inte ville riskera
familjens bostad om rörelsen skulle hamna på obestånd.

Lindbergs hus till höger på Bromma Kyrkväg 465.
Bilden ovan som är från det tidiga 1920-talet visar också att de närbelägna tomterna ännu
inte bebyggts. Huset på Ringarstigen 4 skymtar i bildens högra del, prästgården och
Sockenstugan i mitten, kyrkan och det gamla gravkapellet till vänster.

Nuvarande Bromma Kyrkväg 465 har en tillbyggnad till vänster. Pilastrarna vid takfoten
syns tydligt, liksom det halvrunda vindsfönstret.
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Foto ur medlemsförteckningen 1923.
Vretvägen 13
Även detta hus från 1926 är ett exempel på ett hus med mansardtak. Huset har de
tidstypiska tvåluftsfönstren med tre glasrutor i nedervåningen och två i övervåningen samt
det halvrunda vindsfönstret. Det som däremot skiljer sig är att fasaden inte är symetrisk och
att huset har två ingångar, en på framsidan och en på vänstra gaveln. Balkongen är inte
heller typisk för 1920-talet. Fasaden var ursprungligen reverterad med gammelrosa färg och
snickerierna var målade i brunt. Någon gång på 1940-talet lades ett nytt lager med
revertering på och huset målades om till vitt med gröna snickerier. Detta hus var större än
husen på Lillängsgatan och Gliavägen, varför här kunde bo två familjer. Huset hade därför
också två ingångar, varav den på gaveln gick till övervåningen. Sadeltaket över
nedervåningens entré är också typiskt 1920-tal.
Den 1 november 1924 köper gummiarbetare Linus Johansson tillsammans med sin fru
Helga en tomt på 1574 m2 från Föreningen Bromma trädgårdar u.p.a. Tomten är en del av
det område som föreningen köpte i december 1923 av grosshandlare Robert Ljunglöf som
var ägare till Beckomberga Gård. Området som i verksamhetsberättelserna kallas
Stadsägan Beckomberga delades under 1924 upp i 77 tomter. Linus och Helga köpte tomt
nummer 22 som senare kom att heta Kyrkklockan 12 och som efter delning 1965 blev
Kyrkklockan 48 och 49. Fastigheten har adress Vretvägen 13.
Den 13 maj 1925 godkände Stockholms byggnadsnämnd de inlämnade ritningarna, som
visar att huset blir ett tvåfamiljshus med två rum och kök på båda våningarna. Johanssons
tänkte själva bo på nedervåningen och hyra ut övervåningen. Huset användes som
tvåfamiljsvilla till i början av 1970-talet.
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Uppvärmningen blev redan från början vattenburen centralvärme med en kokspanna, som
troligen också gick att elda med ved. De stora elementen och grova rören visar att systemet
hade självcirkulation. Torrdass byggdes i källaren.
Linus var byggkunnig och byggde huset själv tillsammans med släkt och vänner. Grunden
grävdes för hand. Källarväggarna byggdes av stora stenar från tomten och murades och
putsades på insidan men inte på utsidan.
Familjen flyttade in 1926 och då hade dottern Zaida fått lillasystern Wanja. Systrarna hade
ryska namn vilket passade bra med Linus´ politiska åsikter som var klart röda. När
torvisoleringen på vinden togs bort 1979 för att ersättas med mineralull så hittades under
torven många tidningar från 1925 -1935 varav några var Folkets Dagblad Politiken –
huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti.

Vretvägen 13 med de två ingångarna ca 1940.
På den här tiden fanns det ännu inget kommunalt vatten och avlopp och heller ingen
sophämtning. Brunnen låg på den del av tomten som nu är Vretvägen 13A. I slutet på
1920-talet börjar Stockholm stad bygga Beckomberga sinnessjukhus (Linus var med och
byggde) vilket också medförde att staden byggde stora avloppssystem som dränerade
området. Detta fick till följd att brunnarna i Beckombergadelen av Bromma Trädgårdar
börjar sina 1931. 1933 blev därför Stockholm stad tvungna att ansluta området till
kommunalt vatten och avlopp. Från det att brunnarna började sina till dess att det fanns
kommunalt vatten så fick staden förse området med vatten från en tank.
El drogs in i huset i samband med att det byggdes 1924 - 1926. Elen var enfas växelström.
Trefas drogs inte in förrän 1979 i samband med att Stockholm Energi lade om luftledningar
för el och telefon till markledningar.
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I årsberättelserna för Bromma Trädgårdar finns förteckningar över alla medlemmar med
adress och telefonnummer. Där kan man läsa att familjen Johansson skaffade telefon tidigt
(omkring 1930) och hade från början telefonnummer Bromma Kyrka 337, som sedan
ändrades det till 237. Uppenbarligen var det länge manuell växel. Postadressen var fram till
och med 1939 Ängby.
I början av 1950-talet köpte Linus bil, och en bil måste naturligtvis ha ett garage.
Lämpligaste stället för ett garage var kokskällaren. Vid denna tidpunkt byttes troligen den
gamla pannan till en ny. Denna panna lär ha gått att elda med både ved, koks och olja. Den
sista oljepannan installerades omkring 1970 och fanns kvar till 2005 då värmepump,
solpaneler och kakelugn installerades. På ritningarna från 1925 finns inritat kakelugnar men
de installerades aldrig enligt ritningarna. Gasspis fanns till våren 2011 då Stockholm Gas
stängde av gasen trots att ledningarna i gatan bara var några år gamla. Villor ansågs då
inte längre lönsamma som gaskunder.

I december 1976 flyttar Linus och Helga, som nu bytt efternamn till Jarborg, till en lägenhet i
Riksby och Bengt-Olof och Inger Larsson köpte huset. Då såg huset ut så här.
Inger berättar: ”1979 påbörjades en större ombyggnad till enfamiljshus och våren 1980 var
största delen av ombyggnaden klar. Entrén till övervåningen är borttagen och bytt till
fönster, köket på övervåningen borta, hela källargrunden fick en ny yttervägg och
isolerades. Fasaden och även vindsgolvet fick tjockare isolering och ytterfasaden byggdes
om till träfasad. Alla fönster renoverades, entrédörren byttes till modern enkeldörr och tyvärr
revs balkongen på övervåningens västra sida.
Huset renoverades successivt under åren framöver. Brädväggarna som hade
spännpapp fick istället masonitskivor så att det gick att tapetsera lättare, vi öppnade upp en
dörr från köket ut mot trädgården på baksidan, garaget i källaren, som byggdes på 1940talet byggdes om till rum och blev ”tonårsrum” /gästrum m.m. m.m.
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År 2004 bestämde vi oss för att bygga ut huset så att vardagsrummet blev större och
huset fick ny entréhall. I gamla källaren byggdes badrum där det en gång i tiden var två
torrdass. Hela källarvåningen renoverades frånsett ”tonårsrummet” som renoverats
tidigare.”

Så här såg huset ut i juni 2007 när utbyggnaden var klar. Trots de många om- och
tillbyggnaderna syns släktskapet med det ursprungliga huset.

Familjen Johansson (senare Jarborg). Linus, Helga, Zaida och Wanja 1927.
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Spångavägen 104
Huset är ett av tre snarlika hus längs Spångavägen vänstra sida när man kommer in i
Bromma Kyrka från Brommaplanshållet. Husen ser vid en hastig blick lika ut, men de har
detaljer som skiljer. De visa att man inom den tidstypiska ramen kunde göra anpassningar
efter familjens behov.
På nuvarande Spångavägen 104 bodde Fläckebo-Kalle även kallad Anders i Täppan. Han
hette Karl Andersson och var medlem 116 i BT. Fastigheten, Fornborgen 12, kallades
Björknäs. Telefonnummer till Karl Andersson var Br.k:a 15. Huset byggdes 1924. Han
kallades både bergsprängare, grundläggare och stenarbetare. Han kom, som namnet
anger, från Fläckebo i Salatrakten.

Fläckebo-Kalle som även byggt delar av kyrkogårdsmuren.

Spångavägen 104 med symetriska fönsterplaceringar och tre rutor i nedervåningen samt
två i övervåningen. Liten vindskupa tillhörde också 1920-talsstilen.
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Åke Blomberg, som växte upp på Bromma Kyrkväg (nr 459), berättade följande: ”Innan vi
fingo bussen åkte Mor från stan med spårvagn, linje 13, till Ulvsunda och gick sedan över
fälten (Bällsta Gärde) och genom skogen nära vårt område tills hon nådde Gliavägen. Hon
fick bära alla sina inköp hela vägen från Ulvsunda. Hon berättade att en gång skulle en man
gå samma väg och då var hon orolig. Det visade sig emellertid vara en avlägsen granne,
som var på hemväg. Han var hjälpsam och bar hennes matkassar. Den hjälpsamme
grannen var Fläckebo-Kalle. På Bällsta Gärde byggdes senare Bromma Flygfält.” Här kan
tilläggas att spårvägslinje 13 hade sin ändhållplats nära Ulvsunda slott där det nu ligger en
bensinmack och snabbmatsrestaurang.
Fläckebo-Kalle byggde så fina stenmurar att de står perfekt än idag. Fläckebo-Kalle har
byggt den fina stenmuren längs Spångavägen nedanför det egna huset och han har också
byggt delar av kyrkogårdsmuren. Hans arbete visar prov på mycket stor yrkesskicklighet.
De följande två husen längs Spångavägen ägdes av Alfred Larsson (Spårvägs-Lasse eller
Tjocka Lasse) och Gunnar Wåglund (Spångavägen 108). Gunnar Wåglund var mycket aktiv
i Bromma Trädgårdar och dess Odlingsnämnd.

De tre husen på Spångavägen 104, 106 och 108, som har de typiska mansardtaken.
På Spångavägen 108 (närmaste huset) syns också att nedre delen på taket har en lite
svängd form, vilket också är en typisk detalj på hus från 1920-talet. Vid takfoten var det då
vanligt med en extra utsmyckning i form av antydan till pilastrar som syns på detta hus.
Jämför också med Bromma Kyrkväg 456 ovan.

Mer om Tjocka Lasse och familjen Wåglund i Öknamn och andra avsnitt.
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Spångavägen 105
Hit flyttade familjen Thornstedt 1925. Enligt sonen Hans Thornstedt var villan arkitektritad.
Den är i 1920-talsstil med bl a antydan till kapitäl vid knutarnas anslutning till taket. Huset
har också det typiska halvrunda lunettfönstret för ljusinsläpp på vinden. Ett burspråk på
vänster fasad var inte heller ovanligt. Se också husen på Lillängsgatan och Gliavägen, som
beskrivits ovan. Entrén med sadeltak och dörren med sitt lilla runda fönster är andra
tidstypiska detaljer. Huset byggdes av den sympatiske byggnadssnickaren A B Pettersson
som hade byggt sitt eget hus på det som nu är Urban Hjärnes Väg 20.
När de ogifta bröderna Bruno och Hans Thornstedt avlidit styckades tomten till fem nya
fastigheter och fyra nya villor byggdes 2002. Dessa villor är byggda i 1920-talsstil med
mansardtak.
Mer om familjen Thornstedt finns att läsa i Boken om Stadsdelen Bromma Kyrka sidorna
226, 230, 231, 245, 246, 248, 270, 271, 273, 274 och 282.

Spångavägen 105 C, tidigare Spångavägen 105.
Typiskt är bottenvåningens tvåluftsfönster med tre rutor i vardera fönsterbågen och hörnens
pilastrar. Otypiskt är att övervåningens fönster på gaveln har tre glas i fönsterbågarna.
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1 ½-PLANSVILLOR MED BRANT SADELTAK
En annan vanlig hustyp är 1 och ½ plan med källare och ett brant lutande sadeltak. Boken
”Så byggdes villan, Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010” 1) ger följande beskrivning av
hustypen:
”Villor i 1 ½ plan med branta sadeltak och lugna symetriska fasader i trä har tydliga
förebilder i den äldre svenska småstaden. Fasaderna har vanligen stående träpanel med
lockläkt i ljusa dämpade toner av grönt, gult eller grått och snickerier i brutet vitt eller grått.
Taken har enkupigt lertegl och små takkupor. Entrén har skärmtak eller förstukvist och
ytterdörren kraftig mörk kulör. Bottenvåningen har tvåluftsfönster med sex rutor, tre i varje
fönsterbåge. Den inredda vinden har tvåluftsfönster med fyra rutor. I gavelspetsen finns ett
lunettfönster.”
Denna hustyp var den näst vanligaste i Bromma Trädgårdar och många finns kvar än idag.
Många av husen har dock variationer från beskrivningen ovan. Vissa av husen är givetvis
också förändrade genom tillbyggnader av olika slag.
Spångavägen 134
Hustypen 1 ½ plan med brant sadeltak förekom också med putsad fasad som på detta hus
och med rektangulärt vindsfönster. Balkonger kunde också förekomma. Entrén var sällan
inbyggd. Fönsterplaceringen var ofta symetrisk och som på de andra husen från samma
tidsepok var fönstren i nedervåningen tvålufts med tre rutor i vardera bågen och med två
rutor i övervåningen. Takkuporna var oftast små som här. Flera liknande hus finns i
området, men med lite avvikelser i detaljerna.

Spångavägen 134 byggt 1927.
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I huset på Spångavägen 134 bodde muraren Johan Emil Blomberg med familj. I ett snarlikt
hus på Bromma Kyrkväg 459 bodde hans bror verkmästaren Bror Gustaf Blomberg med fru
och son. Detta hus är dock rivet och tomten delad. Sonen Åke har berättat mycket om sin
familj, huset och sin uppväxt med bl a hönshus på tomten.
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Bromma Kyrkväg 470

Huset byggdes 1927 av Hjalmar och Ellen Larsson. Hjalmar var
byggnadsarbetare.Vem gossen på bilden är vet vi dessvärre inte.
Paret flyttade hit från Sundbyberg så trivdes Ellen inget vidare eftersom hon fått flytta långt
ut på landet som hon sa. Idag bebos huset av dottersonen Gunnar Garstedt med familj.
Således ytterligare exempel bland många där fastigheter i Bromma Kyrka går från
generation till generation.

Exteriört ser Bromma Kyrkväg 470
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ut idag som 1927 när huset byggdes.
Vassvägen 9
Huset byggdes 1926 av Per-Erik Eriksson för familjen, som utöver Per-Erik bestod av
hustrun Anna (född Lindholm), dottern Karin samt sönerna Tage och Hans-Erik. Efter
inflyttningen på Vassvägen 9 föddes också sonen Bo. Per-Erik var målare.
Huset fick den för 1920-talet typiska fönsrutformnigen samt takfönster på övervåningen och
sadeltaket på entrén. Det lilla fyrkantiga vindsfönstret liksom entréns osymetriska placering
är dock vanligare på 1930-talet. Här kan man således se att gränsen mellan årtiondena inte
var helt skarp. Det förekom ju också, som här, att man hade en andra ingång på gaveln,
antingen för att huset beboddes av två familjer eller för att ha en direktingång till källaren.
Det är oklart hur det var i detta fallet. Lockpanelen var normalt målad i en ljus färg, så man
kan säga att färgen på huset idag är mer typisk. Se nedan.

Karins son, Lars Gustavsson, berättar bl a följande om bygget: ”Sedermera flyttade familjen
till en kolonistuga i Iris vid Brommaplan och 1926 till Vassvägen 9 där morfar byggde en
villa. Området var ett område där främst arbetare bosatte sig och byggde egna hem.
Tomten användes till småbruk för försörjning av familjen. I ån mot gärdet, nu Ängby
idrottsplats, fångades gäddor. Längs tomtgränsen planterades tio olika äppelträd, vilka
skördades i ordning i ett ’vänstervarv’. Mormors bror bosatte sig på Vretvägen 7.
Mormor blev änka 47 år gammal med fyra barn att försörja. Något socialt skyddsnät
fanns inte på den tiden, men morbror Tage började arbeta som målare och min mamma 16
år gammal med att paketera praliner på Marabou i Bällsta. På Bromma-bussen träffade
mamma 1931 min pappa Folke, son till Karl Otto och Elisabeth Gustafsson, som bodde på
Norlindsvägen 11.
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Varje söndag åkte vi till Bromma där pappa besökte sina föräldrar och mamma och
jag besökte mormor och morbröderna. Anknytningen till familjen och Bromma var stor.”
(Karl Otto Gustafsson var den som tog initiativet till att bilada föreningen Bromma
Trädgårdar och köpet av Bromma prästgårdsmark. Här är också ytterligare ett exempel på
områdets småstadskaraktär där många familjer blev släkt med varandra genom giftemål.)

En nutida bild på Vassvägen 9 men fograferad från gatusidan. Den lilla takkupan var typisk
för tiden.
Det är inte svårt att i det nuvarande byggnaden känna igen huset från 1926 trots att
huvudentrén nu är den gamla på gaveln och en altan byggts ut mot tomten.

Tvåplanshus med sadeltak
Ytterligare en hustyp var på 1920- och 1930-talen ett 2-planshus med källare och ett flackt
sadeltak. Boken ”Så byggdes villan, Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010” 1) ger följande
beskrivning av hustypen:
”Tvåplansvillor med stående träpanel eller puts har enkla, flacka sadeltak. Fasaderna är
smyckade med klassiska detaljer, som festonger, medaljonger och pilastrar samt
lunettfönster på gaveln. Inbyggda uppglasade verandor avslutas med en balkong. Fönstren
är två- eller treluftsfönster, med större fönster i den nedre våningen. Vissa fönster har
fönsterluckor med speglar eller annan dekor.”
På 1930-talet hade husen ibland fått liggande träpanel och hörnfönster. Fönstren var nu
också med hela rutor och inte spröjsade som på 1920-talet.
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Kläppstigen 2/Doktor Abrahams Väg 41
Det finns inte så många hus av denna typ i området och som är byggda på den aktuella
tiden. Detta är dock ett.
Huset är byggt 1932 och har den för 1920-talet typiska stående träpanelen, inglasade
verandan och det halvrunda lunettfönstret på gaveln för ljusinsläpp på vinden. Andra typiska
detaljer är de kraftiga pilastrarna vid husknutarna med sina kapitäl och balkongen över
glasverandan. Treluftsfönster och fönsterluckor finns dock inte. Om huset ursprungligen
hade fönsterluckor är oklart. Eftersom huset har träpanel saknas också dekordetaljer på
fasaden. Sadeltaket är som synes mycket flackare än på 1 ½-planshusen.

Torvsticksvägen 20
Huset byggdes 1930 och har putsad fasad, den typiska glasverandan med balkong på
övervåningen finns även på detta hus. Pilatrar finns inte men väl kapitäl. Nu syns inga andra
dekorer eller fönsterluckor. Om sådana fanns på huset när det var nytt är oklart. På vinden
finns 1930-talets rektangulära fönster och inte 1920-talets halvrunda lunettfönster. Inte
heller på detta hus finns några treluftsfönster. Dock har huset nu de för 1930-talet typiska
hela glasrutorna. Det är dock okänt om det är de ursprungliga fönstren eller om de hade
spröjs.
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Torvsticksvägen 20

Dalastugor med Ornässtugan som förebild.
Detta var en vanlig hustyp på 1920-talet. Det enda huset i Bromma Kyrla är dock byggt
1937 och ligger på Vretvägen. Boken ”Så byggdes villan, Svensk villaarkitektur från 1890 till
2010” 1) ger följande beskrivning av hustypen:
”En speciell villatyp, med starka nationalromantiska förtecken, är inspirerad av gammal
svensk byggnadstradition representerad av Ornässtugan i Dalarna. Den övre utkragade
våningen har liggande brun stockpanel. Bottenvåningens fasad är putasd i ljust grått, eller
har stockpanel. De små bruna, gröna eller röda fönstren har olika form, storlek och
gruppering. Entrédörrarna med en liten glasning, är målade i grönt, brunt eller rött.
Stenmurar och skorstenar har ett ålderdomligt utseende.
Vretvägen 10
Huset har den typiska utkragade övervåningen med liggande mörkbrun stockpanel och
undervåningen är putsad sten i en ljus ton. Fönstren har också varierande storlekar och
form samt är oregelbundet placerade. Fönsterbågarna är som sig bör gröna. Dörren har den
lilla tidstypiska glasningen och är brunmålad. En annan typisk detalj är det låga blyinfattade
fönstret i övervåningen. Skorstenen är dock av mer modernt snitt ehuru putsad.
Fastigheten uppfördes av snickaren och timmermannen Albert Andersson med hjälp av
sonen Folke Andersson. Albert Andersson hade tidigare (1929) byggt huset på
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Klockarstigen 9A, som han också var ägare till. Tomten ägde han redan 1924. På den tiden
omfattade fastigheten också nuvarande Klockarstigen 9.

Albert Andersson, Folke och Linnéa Andersson liksom Folkes bror Ture bytte namn till
Lundborg någon gång på 1930- eller 1940-talet. Folke och Linnéa hade inga barn och
nuvarande ägaren Kjell Nordin fick Vretvägen 10 som gåva strax före att Linnéa gick bort
1993. Hon var då änka eftersom Folke hade dött 1989. Linnéa var moster till Kjell och syster
till hans mamma Barbro.
Förste ägare (1924) till tomten på Vretvägen 10 var montören Bertil Anton Johansson. I
slutet av 1920-talet och början av 1930-talet av ett par som också hette Andersson, och
som hade tänkt att bygga där. Men när mannen dog så blev det inget bygge utan hustrun
Sofia bestämde sig för att sälja. Albert Andersson tipsade då sin son Folke om att tomten
var till salu. Han hjälpte sedan sin son att bygga huset. Bygget startade på våren 1937.
Sonen Folke var inte yrkesman inom bygg utan arbetade inom Gatukontoret i en mängd
olika befattningar. Med vid bygget var också Kjell Nordins morfar August Andersson. Han
var far till Kjells mor Barbro och Folkes fru Linnéa. Folke var således Kjells ingifte morbror.
Tomt och byggmaterial för huset kostade Folke och Linnéa 20.000 kr (motsvarar 2017
613.000 kr).
Kjell har fått berättat att Folke hade fått inspiration till huset under en bilsemester i Norge,
där han sett liknande hus. Han lär ha sagt att om han inte skulle få bygga som han ville så
skulle det inte bli något bygge alls. Troligen hade han också fått några influenser från husen
i Nockeby och kanske Ornässtugan i Dalarna. Huset är dock i två block mot
Nockebyhusens ett block. Någon Dalaanknytning hade man inte i familjen.
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Järnstaketet mot Vretvägen kommer från Karlbergsvägen. När gatan skulle breddas måste
staketen mellan gatan och gräsmattorna framför husen tas bort. Folke som arbetade på
Gatukontoret gjorde då en kulturgärning genom att ta hand om en del. När John Nordin,
Kjells far, skulle kvalificera sig för att gifta in sig i familjen så fick han i uppdrag av Folke att
gräva för staketets fundament. Uppenbarligen gick det bra och staketet står kvar än idag.
På tomten finns en liten kolonistuga där Kjell bodde med sin familj från april 1951 till
sommaren 1952. Det var under pionjärtiden vanligt med små hus på tomten, där man kunde
bo innan man byggde och även under byggtiden. Familjen behövde en tillfällig bostad och
man fick hyra in sig hos släktingarna. Kolonistugan lär tidigare ha stått i Kortenslund.
Stugan står fortfarande kvar på tomten. Efter att Kjells familj flyttat från stugan hyrdes den ut
till en fru Berg som arbetade som vårdare på Beckomberga. Folke och Linnéa hade en
regnmätare på tomten och de skulle löpande rapportera nederbördsmämgden till
Väderlekstjänsten. Då var det bra att ha en hytesgäst som stand in när man reste bort.
Under andra världskriget hade Folke och Linnéa höns, som så många andra.
Erfarenheterna från hungersåren under första världskriget gjorde att många skaffade sig
djur och även mark att odla på. Då var det ju bra att tomterna var ganska stora. Kjell
påpekade att husen därför ofta placerades långt in på tomten så att man skulle få
odlingsmark framför. Detta var också orsken till kolonistugerörelsen. Man ville kunna odla
en del mat för att säkra försörjningen i ofärdstider. Går man t ex i koliniområdet Linnéa kan
man se motsvarande mönster. Den som introducerade kolonistugeidén i Sverige var Anna
Lidhagen, som sett sådana områden vid ett besök i Hamburg. Det första området var
Holmia invid Thorildsplan där bl a gamla bussgaraget i Hornsberg vid Lindhagensgatan
senare byggdes.
De pampiga rosorna framför huset på Vretvägen kommer från kolonilotten i Holmia.
Det är inte bara utsidan av huset som är i typisk dalastil utan även husets interiör visar hur
en dalastuga kunde se ut med träpanel, takmålningar med jaktmotiv, målade dörrar och
allmogeinventarier. Konstnären är okänd. Utöver ett flertal djur är även Folke avbildad
bakifrån med gevär på axeln och jaktbyte. Den ryggsäck, som han har på ryggen på
målningen finns fortfarande kvar hos Kjell. Tydligen jagade Folke och det var kanske därför
paret också födde upp hundar.

27

Funkishus
Sveriges ledande arkitekter gav sig i början av 1930-talet in i samhällsdebatten med skriften
”Acceptera”, som utkom i samband med den stora Stockholmsutställningen 1930.
Utställningen innebar ett genombrott i Sverige för den nya funktionalistiska synen på
samhällsplanering och arkitektur. Formen skulle följa naturligt av funktionen. Enkelhet och
saklighet var nyckelord. Funktionalismen avvisade alla onödiga dekorationer och på
utställningen byggdes också flera banbrytande villor. (Källa skriften: Så byggdes villan,
Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010 1))
I samma skrift skrivs följande om funkishusen: ”Villor i funktionalistisk stil har rena vita
kubiska volymer med mycket låglutande tak, fönster över hörn samt stora balkonger och
terrasser, med front av vitmålad plåt. Fasaderna är enkla, slätputsade vita eller ljusa.
Fönstersnickerierna är vita, bruna eller gröna. Fönstertyperna är varierade med
tvåluftsfönster, runda fönster och perspektivfönster. Fönstren saknade foder. Ytterdörrarna
är fernissade och har ett enkelt skärmtak. Yttertaken är pulpettak eller pyramidtak med
mycket flack lutning, papp- eller plåttäckta.”
Ett typiskt funkisområde är Södra Ängby, men även i Bromma Kyrka finns några exempel
på funkishus från senare delen av 1930-talet.
Bromma Kyrkväg 457A
Huset är enligt uppgift byggt 1938 och är ett tvåplanshus. Ursprungligen byggt som ett
tvåfamiljshus. Huset har den typiska kubiska formen och det flacka pyramidtaket och är
putsat i en ljusgul färgton, vilket är originalfärgen. Taktäckningen är med svarta plattor av
ett skifferliknande material och är original. Fönstren är av varierande storlekar och former
och fönstersnickerierna är nu vita, men var från början gröna. Fönstren har varierande
storlekar som sig bör, men inget är runt, som på många andra funkishus. Ett fönster med
stora glasytor och över hörn finns i vardagsrummet.
De stora balkongerna har inte plåtfronter, utan har en annan typ av släta skivor målade i
hustes gula färg. Ursprunglihen hade balkongerna markiser med tyg i samma gröna färg
som fönsterkarmarna. Originaldörren finns kvar och var från början fernissad ek.
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När huset byggdes var ägaren Bäsen Per Olsson, Masen kallad och bördig från Arvsliden i
Dalarna. Han byggde själv huset. Masen var murare, plattsättare och kakelugnsmakare och
då kan det ju vara passande att ha ett putsat hus i tidens moderna stil. Han arbetade för
byggmästaren Evert Edslöv och var med och byggde många hus och kakelugnar i Bromma.
Han arbetade också tillsammans med muraren Björk, känd från Tom Alands TV-film om
sina fosterföräldrar och deras husbygge i Norra Ängby.
Per Olsson hade två döttrar, Lilly och Viola, som ärvde huset vid föräldrarnas bortgång.
Lilly, gift Westman, bodde då med sin familj i den ena av husets lägenheter och föräldrarna
och den ogifta dottern Viola i den andra. Det mesta av uppgifterna om huset har berättats
av Per Westman, son till Lilly Westman och hennes man Evert. Per Westman, som nu bor
på Bromma Kyrkväg 459, växte upp i det av morfadern byggda huset.
Bergenhielmsvägen 16
Även detta tvåplanshus ska vara byggt 1938. Den kubiska formen och det flacks
pyramidformade taket, vita putsen, fönster i olika former och storlekar samt vitlackerade
fönstersnickerierna återfinns också här. Några runda fönster finns dock inte på detta hus
men altanen har en front av målad slät plåt. Enligt tidens stil skulle plåten ju vara vitmålad,
vilket den inte är nu. Möjligen har den målats om sedan huset byggdes.
Huset byggdes av ägaren Karl Erik Hagberg, som till yrket var murare. Han lär ha varit med
och byggt ett antal av husen i Södra Ängby och det är väl troligt att han fått inspiration
därifrån när han skulle bygga sitt eget funkishus. Nuvarande ägaren vet inte om den
ursprungliga ytterdörren varit fernissad och med runt ”båtfönster”. Dock finns det enkla
skärmtaket över ytterdörren helt enligt tidens ideal.
Från början hade huset två lägenheter och troligen hyrdes den ena ut. Detta var ju inte
ovanligt ens in på 1930-talet.
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Pyramidtaket på Bergenhielmsvägen 457A framgår inte av bilden.

Vassvägen 20
En annan tvåplans funkisvilla är Vassvägen 20, i detta fall med de tidstypiska runda
fönstren. I övrigt har huset ungefär samma typiska funkishuskarakteristika som de två
husen som presenterade ovan. Altanräckena har rätt färg, men är inte släta. Den
korrugerade plåten på räckena verkar sanrare höra till 1940-talet.
När huset byggdes hette ägaren Karl Martin Runblad. Hans titel var åkare.
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Inte heller på fotot av Vasvägen 20 syns pyramidtaket.
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