
1 

 

Villor byggda på 1930-talet i stilen ”Enkel funktionalism” 
 
Text Göran Erikson 2020 01 13 
         

Handelsbolaget Olsson & Rosenlund var från början ett byggmaterialföretag. I början av 
1900-taler blev man också en stor markexploatör i Stockholmsområdet. Detta var 
naturligtvis ett sätt att vidga sin verksamhet och få avsättning för sina produkter. Företaget 
köpte i mitten av 1930-talet stora delar av det som tidigare varit Ljunggrens småjordbruk 
och delar av Löfgrens trädgårdsmästeri. Marken hade i äldre tider tillhört Eneby Gård. 
Området låg på bägge sidor av nuvarande Spångavägen, som då inte fanns utan byggdes i 
slutet av 1930-talet i samband med att Olsson & Rosenlund styckade tomter.  

 
 Löfgrens och Ljunggrens markerväster om kyrkan innan tomtstyckning och  

bygget av Spångavägen.  
 

Företaget hade haft för avsikt att bygga trevånings flerfamiljshus längs Spångavägen men 
det lyckades villaföreningarna Bromma Villastad och Bromma Trädgårdar i samarbete att 
avstyra. Olsson & Rosenlund lät då 1937 stycka merparten av den förvärvade marken till 
villatomter. Här byggdes då mindre standardardvillor med några olika typer av villor i ”Enkel 
funktionalism”. Kvar i familjen Löfgrens ägo blev tomterna vid korsningen 
Spångavägen/Bällstavägen upp till Terserusvägen (nu ägda av ICA).  
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Kvarteren Aftonsången, Ottesången, Kyrktornet, Högmässan och Julottan bildades. Längs 
Bällstavägen styckades fyra tomter för flerfamiljshus, Julottan 1 – 4. 
 
Olsson & Rosenlund byggde inte husen själva i denna del av det dåvarande området 
Bromma Villastad. Man sålde marken till privatpersoner, hantverkare och byggmästare, som 
byggde. Privatpersonerna då för att sedan bo i husen och de övriga för att bygga och sälja. 
För att få köpa tomt måste man förbinda sig att köpa allt material från Olsson & Rosenlund. 
Husen byggdes inte samtidigt utan området byggdes ut succesivt under åren 1938 - 1940. 
Det hände att en byggare bosatte sig i det första huset han fick klart, medan han byggde 
nästa. Husen var platsbyggda med bastanta  plankväggar till skillnad från de hus, som 
ungefär samtidigt byggdes i Eneby i regi av Småstugebyrån (SMÅA). Till Eneby levererades 
färdiga väggsektioner från fabrik. 
 
Enligt boken ”Så byggdes VILLAN - Svensk arkitektur från 1890 till 2010” så definieras hus 
vissa typer av hus byggda från 1930-talet i stilen ”Enkel funktionalism” på följande sätt: 
 
”Småstugor med källare, uppförda med självbyggeri, har ett enkelt formspråk med släta 
fasader och flacka tegeltäckta sadeltak. Fasadmaterial är stående träpanel med lockläkt i 
ljusa pastellfärger som grått, gult eller ljusgrönt. Byggnadsdelarna är standardiserade och 
detaljerna få. Fönsterformerna är tvåluftsfönster eller enluftsfönster. En betongtrappa med 
ett smidesräcke leder upp till entrén med ett litet skärmtak.” 
 
Några av husen längs Terserusvägen tillhör inte kategorin ”Enkel funktionalism”, då de har 
putsade fasader. Det som stämmer är dock fönsterutformningen och det flacka sadeltaket. 
Husen kunde dock som här vara i  två våningar med flackt sadeltak. Tre av husen på 
Terserusvägen är emellertid intressanta av andra skäl. 
 
Terserusvägen 25 ägdes av Anna Emilia Lundgren, vars man var byggmästaren, som  
byggde det fjärde flerfamiljshuset på Bällstavägen närmast Klockarstigen (Julottan 1). 
Familjen bosatte sig på Terserusvägen 25.  
 
Terserusvägen 27 köptes av byggmästaren August Andersson (senare Alvinger), boende 
på Bergenhielmsvägen 30 och som byggde ett av flerfamiljshusen vid Bällstavägen 
(Julottan 2).  
 
Terserusvägen 29 hade köpts av byggmästaren Johan Einar Sjölander, som byggde två av 
flerfamiljshusen längs Bällstsvägen närmast Spångavägen (Julottan 3 och 4). Familjen 
bosatte sig själv på Terserusvägen 29.  
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Hus på Terserusvägen i kvarteret Ottesången. Närmaste huset är nr 23. 
De flesta husen i de berörda kvarteren stämmer dock väl in på beskrivningen småstugor 
med källare där bostadsytan var ca 60 till 75 kvadratmeter. Flera av husen har senare 
byggts till och många har också fått nya entréer. 
 
Tomterna i kvarteret Ottesången längs Norlindsvägen förvävades av privatpersoner, som 
troligen byggde själva eller anlitade hjälp att bygga. 
 
I kvarteret Kyrktornet 1 – 5 var det en blandning av privatpersoner och andra med 
bygganknytning. På nr 1 (Spångavägen 156) var ägaren Harry Grimvald, som var 
byggnadssnickare, och det är troligt att han själv byggde huset. Kyrktornet 2 (Spångavägen 
158) ägdes av målaren Johan Rosenholm. Detta hus och de andra såldes efter 
färdigställandet till olika familjer. Dessa hus liksom flera i kvarteret Ottesången är 
utseendemässigt lika, men genom att de är byggda i vinkel inte det normala för ”Enkel 
Funktionalism”. 
 

 
Spångavägen 164 – 166, norra sidan, i kvarteret Kyrktornet. Hus i vinkel mot gatan. 
 
Fastigheterna Aftonsången 1 – 5 (Spångavägen 142 - 150) ägdes av byggmästaren Karl 
Oskar A Borgström boende på Naumansvägen 14 i Mälarhöjden. Fastigheterna bebyggdes 
snabbt och redan 1939  var de sålda till olika familjer.  
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Spångavägen 144 i kvarteret Aftonsången Husen är, som synes, till det yttre 
lika husen i kvarteret Kyrktornet. 
 
Fastigheten Aftonsången 6 (Spångavägen 152) köptes av privatpersonen Hugo Ekberg, 
boende på Idungatan 6 i Stockholm. Han lät bygga huset med hjälp av svågern Ernst Busk 
som var byggmästare. Ekberg med familj bodde sedan i huset, som nu bebos av sondotten 
Christine Pröjtz med familj. 
 
Aftonsången 7 (Spångavägen 154) köptes av Wilhelm Johansson, Han var var 
cementarbetare och bodde på adressen Badelundavägen 12 i Ängby. Johansson byggde 
huset på Spångavägen 154, men han bodde inte där när han byggde husen på Julottan 23 
och 24 (Klockarstigen 18 och 20), två tomter han förvärvat. Annie och Axel Karlsson 
förvärvade fastigheten när den var klar 1939 och bodde där till 1963, då Göran och Viva 
Erikson som nygifta flyttade in.  
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Husbeskrivning i boken Storstockholm Villastäder utgiven 1943. 
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Planlösning över Spångavägen 154 år 1963. Huset hade kokseldning med vattenburen  
självcirkulation till radiatorerna. I tvättstugan fanns en gaseldad pannmur för att koka 
tvätten. Detta var det vanliga uppvärmningssystemet och den normala tvättmaskinen på 
1930-talet. 
 
Huset hade den för sin typ den typiska rektangulära formen, stående träpanel med lockläkt 
och bar målat i en ljugul ton, tvåluftsfönster med hela rutor, betongtrappan med 
smidesräcke och det lilla skärmtaket över entrén. 
 

 
Spångavägen 154 våren 2017 Huset har byggts till och har fått annan fasadbeklädnad.  
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Högmässan 1 – 10 längs Norlindsvägen och Terserusvägen (mot pulkabacken) var enligt 
mantalslängden 1.1 1938 alla obebyggda och ägdes mestadels av hantverkare eller 
privatpersoner. Högmässan 1 (Norlindsvägen 33) köpts av målaren Johan Rosenholm, men 
ägdes redan 1939 av en byggnadsarbetare Wahlgren. Troligen byggdes huset av Johan 
Rosenholm eftersom han står som boende där när han byggde husen på Julottan 8 och 9 
(Spångavägen 159 och 157) och Kyrktornet 2 (Spångavägen 158). Johan Rosenholm var 
således en av småbyggmästarna. 
 

 
Norlindsvägen 23 med grannhusen nr 21 och 19. Hus med rektangulär form och i övrigt 
tidstrogna hus av typen  ”Enkel funktialism”. Här bodde familjen Eng från 1939. 
 
Högmässan 2 (Norlindsvägen 31) köptes av en byggnadsarbetare Gustafsson som flyttade 
in 1939 med familjen. Gustafsson var troligen ett exempel på en hantverkare, som byggde 
ett enstaka hus, flyttade in med familjen medan mannen byggde ett nytt hus dit familjen  
sedan flyttade etc. Huset var således redan 1940 sålt till annan ägare. Högmässan 4, 6 och 
10 är exempel på att en privatperson byggde eller lät bygga en villa där familjen sedan 
flyttade in för att fortsätta att bo. Högmässan 9 köptes av byggmästaren Bergdahl och var 
redan 1939 bebyggd och såld till en privatperson. De olika varianterna för byggnation 
förekom således i kvarteret Högmässan. Husen kunde också vara av olika typer såsom 
Terserusvägen 17 (Högmässan 10) som är av vinkeltyp liksom många av husen längs 
Spångavägens norra sida. 
 

 
Terserusvägen 17. Här bodde den på sin tid kände radioprataren mm Pekka Langer. 
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De flesta tomterna i kvarteret Julotta söder om Spångavägen och längs Klockarstigen 
bebyggdes något år senare än i kvarteren norr om Spångavägen. Många av byggarna var 
sådana hantverkare inom bygg, som tidigare byggt, ägt och sålt  fastigheter på norra sidan 
av Spångavägen. Några av dem ägde flera tomter i kvarteret Julottan. Många personer med 
yrken inom bygg förvärvade tomter och byggde husen för den egna familjen och bosatte sig 
sedan där. Åter andra tomter förvärvades av privatpersoner, som där byggde eller lät bygga 
sina hus under åren 1938 - 1940. Några tomter var fortfarande obebyggda 1939 och hade 
kanske köpts i spekulationssyfte. År 1941 var alla hus klara och där hade familjer flyttat in. 
 

 
De mycket tidstypiska småhusen längs Spångavägens sydsida, nr 141 - 165. Några har det 
ursprungliga skärmtaket över entrén bevarad medan andra har byggts till med olika typer av 
vindfång. 
 
 

 
Spångavägen 159 har kvar skärmtaket och trappan med smidesräcket. Tvåluftsfönstren är 
utbytta mot enlufts treglasfönster och fasaden är numera plåtbeklädd. Den rektangulära 
formen och tegeltaket framgår tydligt. Huset är på 60 kvadratmeter med 3 rum.  
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Spångavägen 165 har fått entrén moderniserad, men har kvar sin fasad av stående 
träpanel med lockläkt och en gul färgton. Fönstren är som på många andra hus utbytta. 
 

 
Planlösningen visar att även detta hus har en vinkeln så så många andra hus i området. 
Tomterna var så små att östra gaveln låg i tomtgränsen. 
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Klockarstigen 16 (till vänster) och 14. Nr 16 har den icke tidstypiska vinkelformen medan  
nr 14 har den rektangulära formen. I övrigt har husen tvåluftsfönster, tegeltak och 
naturligtvis källare enligt modellen ”Enkel funktionalism”. 
 

 
Exempel på planlösning för husen på Klockarstigen och Spångavägen. Här är bostadsytan 
ca 80 kvadratmeter. 
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Källarvåningen på samma hus som ovan. 
 
 
Göran Erikson 


