
Gammalt och ny~t om Bromma 

AV ARKIVARIEN STEN HOLMBERG 

(Forts. fr. föreg. nummer.) 

Då 	j u lantegendoms nämndens hem
ställan och stadsfullmäktiges beslut 
utgöra fundamentet för den kommande 
spårvägstrafiken till Bromma, är sä
kerligen på sin plats att anföra något 
ur 	 nämndens motivering. S:t Eriks
gatan valdes som slutpunkt, emedan 
därifrån tre spårvägslinjer vidtogo 
nämligen mot Nya Kungsholmsbron, 
Kungsbron och S:t Eriksbron. Nämn
den ansåg vidare, att banans byggan
de, borde ske i egen regi, då förda 
underhandlingar med Norra bolaget 
(Stockholms nya spårvägsab. ) enligt 
nämndens uppfattning ej lämnat till
fredsställande resultat. Den omstän
digheten, att Råsundabolaget - ett 
dotterbolag till Norra bolaget - in
köpt Bällsta i Bromma socken, ansåg 

. nämnden utgöra ett viktigt skäl för 
den föreslagna spårvägens tillkomst 
för att icke konkurrens från det hål
let skulle bli övermäktig. 

Bällsta, som 1904 hembj udits sta
den för 450000 kr ., hade senare av 
intressenter i Råsundabolaget betalats 
med omkring 900000 kr. 

Som förut omtalats kom Bällsta 
slutligen 1938 i stadens besittning mot 
en köpesumma av 2500000 kr., i vil
ken summa dock även ingick likviden 
för Flysta i Spånga socken. 

Den 23 december 1910 beviljades 
den begärda koncessionen och den 14 
mars 1912 kunde trafiken till Trane
bergssund öppnas. Den 22 januari 
1912 hade stadsfullmäktige godkänt 
ett kontrakt med Norra bolaget angå
ende trafikens ombesörjande mot en 
ersättning av 34 öre för varje motor
vagnskm och 17 öre för varj e släp
vagnskm, vilket var betydligt mera 
än vad Södra bolaget samtidigt erhöll 
från Södra Förstadsbanan för ett lik
nande åtagande. Passagerareavgiften 

.var 10 öre med SO % rabatt vid köp 
av 	 ra,battkort. 

Den nya spårvägen benämndes 
Stockholms stads spårväg, vilken be
teckning även återfinnes på biljetterna. 
Enligt stadsfullmäktiges beslut av den 
IS 	 maj 1916 försåldes den till AB 
Stockholms Spårvägar för 525 000 kr. 
Köpet omfattade dubbelspåret S :t 
Eriksgatan-Alviken-Ä ppelviksvägen 
och enkelspåret Alviken-Ulvsunda 
samt vagnhallen i Ulvsunda. 

Samtidigt inträffade den hittills 

märkligaste händelsen i Bromma his
toria genom utfärdandet den 2 novem
ber 1915 av kungl. brevet rörande in
förlivandet av Bromma kommun jäm
te därinom belägna MariehäJls muni
cipalsamhälle med Stockholms stad. 
Inkorporeringen skulle gälla fr. o. m. 
I januari 1916. 

Spårvägstrafiken 
följande sätt: 

utvecklades på 

14/3 1912 öppnades 
Tranebergssund ; 

trafiken till 

28/5 1914 till Alvik; 
29/8 1914 till Äppelviken; 
29/8 1914 till Ulvsunda; 
1/10 1923 till Smedslätten ; 
30/8 1924 till Älstensgård; 
1/10 1926 till Höglandstorget ; 
1/10 1929 till Nockeby. 

Den första busstrafiken i Bromma 
är av äldre datum än spårvägstrafi
ken, ty den 3 maj 1907 invigdes en 
»regelbunden» busslinje från Lillsjö
näs till Kungsbron. Trafiken uppehölls 
av 2 motoromnibussar med a,vgång 
från ändstationerna varje full timme 
mellan kl. 6 och kl. 23. Företaget stod 
under ledning av direktör Aug. Kin
gren, initi ativtagare till AB Kungs
holms villastad varom mera nedan. 

Bussarna hade levererats av AB 
Gustaf Ericssons Automobilfabrik och 
voro tillverkade av Societe des Auto
mobiles Delahaye i Paris och av
sedda för 17 passagerare, av vilka 10 

hade sittplats inuti vagnen, I bredvid 
föraren och 6 ståplatser på plattformen. 
Karosseriet uppgives ha varit solitt 
och på samma gång smakfullt och mo
torn, 4-cylindrig a 24-28 hkr, skall 
ha varit fullt tillräcklig att taga före
kommande backar. Färden skall ha 
tagit I S a 20 minuter. 

På samma område har icke något 
nytt företag kunnat spåras förrän om
nihusägaren Karl Oskar Larsson i 
Sundbyberg den 3 september 1925 er
höll resolution för persontrafik Brom
ma kyrka-Bällsta bro-Ulvsunda
Bromma ålderdomshem-Bromma 
kyrka med rätt att på vardagar ut
sträcka två turer till Äppelviken. Den 
31 mars 1927 erhöll L. dessutom rät
tighet att utsträcka trafiken från Ulv
sunda till Drottningholmsvägen i när
heten av korsningen med Fridhernsga
tan och den 30 maj 1929 till Kungs
broplan. Under arbetet på Beckomber

ga sjuk.hus uppehölls trafik till Beck
omberga gård . 

Efter avtal med Larsson den 19 
augusti 1930 meddelade Överståthål
larämbetet påföljande dag resolution 
för spårvägs bolaget med återkallan
de av L:s trafiktillstånd att från den 
I september 1930 idka busstrafik mel
lan Kungsbroplan och Bromma kyrka 
på två linjer: 

I. 	 Kungsbroplan-Kungs-, Kungs
holms-, Polhems-, Park-, Krono
bergsgatorna - Drottningholmsvä
gen ~Tranebergsbro-Brommavä
gen-Ulvsunda-vägen till Bällsta 
bro- Sundbybergsvägen-Kyrkvä
gen-Bromma kyrka; 

2. 	 Samma sträckning t. o. m. Brom
mavägen sedan Drottningholmsvä
gen-Kyrkvägen-Bromma kyrka . 

Taxan var från Bromma kyrka till 
Kungsbroplan 35, till S :t Eriksgatan 
25 och från S:t Eriksgatan till Kungs
broplan IS öre. 

Enligt avtalet med Larsson övertog 
spårvägsbolaget 9 personomnibussar 
till ett beräknat värde av So 700 kr. I 
ett för allt erhöll L. II I 000 kr. 

Följande data visa busstrafikens ut
veckling: 

1/9 1930 öppnades trafiken på linje 
62 000 63 till Bromma kyrka; 

1/3 1931 på linje 62 till Ängby torg; 

1/10 1932 på linje 71 till Ängby 
torg; 

1/10 1932 på linje 62 till Blacke
berg-Beckombergavägen; 

1/8 1934 på li'rlje 62 till Beokom
berga s jukhus; 

1/10 1934 på linje 71 till Södra 
Ängby; 

15/10 1937 på linje 71 till Islands
torget ; 

15/12 1938 på linje 61 till Abra
hamsberg; 

15/12 1938 på linje 80 till Trane
berg ; 

1/4 1939 på linje 71 till Zornvägen. 
Ändstationen var Kungsbroplan till 

dess busstationen på Norra Bantorget 
öppnades den IS oktober 1937. Då 
den I december 1936 större vagnar 
hade insatts på linje 71, måste emel
lertid ändstationen för denna linje 
tillfälligt förläggas till Kungsholms
gatan vid Rådhuset. 



I vilken utsträckning har då de 
goda brommaiterna begagnat sig av 
detta successivt rikt utvecklade tra
fiksystem? Det är kanske lämpligt att 
även fortsättningsvis först redogöra 
för, huru många de under sena-re år 
varit, och huru många de äro. Siff
rorna för invånaretalen exkl. Essin
garna äro: 

1915 ·· ··· · ···· · · · ·····5345 
1925 . . . . . . ... ... ...... 16 139 
1935 .. ... . . . . . ..... ... 31553 
1940 . . . .... . .. .. . . . . . . 49 206 
1943 . . . . .... ... . .. . ... 61838 

och för passagerareantalen (spårvägs
traJik) 

1912 (fr. 14/3) . .. . . . 420 000 
1913 .. .. . . ....... . . . 584000 
1914 . .. . ........ .. .. 1002000 
1915 .... .. ......... . I 137 000 
1916 .. . .. ........... 1342000 
1917 . .. .. . .... .. .... 1441 000 
1918 ... . . ... . ..... . . 2207000 
1921 ..... ...... . .... 2654 000 
1922 .. . ...... . . ..... 2962 000 

Siffrorna för passagerareantalen 
böra vara av särskilt intresse, då de 
veterligen tidigare aldrig publicerats. 
Aren 1912-16, då Norra bolaget om
lländerhade trafiken på »Stockholms 
stads spårväg», offentliggjorde bola
get ingen statistik över densamma. 
För åren 1917 och 1918 redovisades 
trafiken till Bromma under rubriken 
»Tegelbacken-Bromma», som emel
lertid till större delen bestod av in
nerstadstrafik. Ovan ha inga siffror 
för 1919 och 1920 lämnats, emedan, 
vad den offentliggjorda statistiken 
rubricerar som passagerare, snarare 
torde hänföra sig till försålda biljet
ter. För åren 1921 ooh 1922 är det 
försålda biljetter, som redovisats, men 
det 'har - med sakkunnig hjälp 
varit möjligt att få fram passagerare
talen, då »dagsstatistiken» d. v. s. rå
materialet, räddats och nu befinner 
sig i arkivets vård. Detsamma är även 
förhållandet med »dagsstatistiken> för 
1919 och 1920, men på grund aven 
annan uppställning -har inga extrak
tioner varit möjliga. 

För åren 1912 till den 26 april 1919 
utgjorde Brommatrafiken en del av 
linje 2:S trafik, från 27 april 1919 till 
den 30 september 1920 tillhörde den 
linje 12 :s, och från den I oktober 1920 
har spårväg6trafiken varit fördelad på 
linjerna 12 och 13. 

I fortsättningen har spårvägstrafi
ken utvecklat sig på följande sätt: 

Passagerare 

4456000 
6542 000 

1935 7226000 
1940 8621000 
1943 10 315000 

Busstrafikens passagerareantal ha i 
sin ordning följande utseende: 

1930 (från 1/9) ..... 276000 
1931 ............... 1703 000 

1935 ............... 3 297000 

1940 o··· · ·· . ······ . 8287000 
1943 ............... 10 542 000 


Ehuru det ur kronologisk synpunkt 
ser illa ut, skall bilden av Bromma 
kommunikationer fullständigas med 
några ord om sjöfa-rtsförbindelserna. 
Redan så tidigt som 186:;: voro de del
vis förvånande goda. Mellan Riddar
husgränden och olika platser vid Ulv
sundasjön på Brommalandet uppehöl
los ångbåtsturer fem gånger dagligen. 
Passagerareavgift 25 öre. Åt mälare
sidan fanns förbindelse tre söckenda
gar i veckan till Blackeberg. Den som 
ville resa förnämt fick betala 75 öre 
för salong, fördäck kostade 50 öre. 
På en utmärkt -karta »upprättad av 
Kong!. General Lantmäteri Contoiret» 
1829 finnes Blackeberg icke upptaget, 
men på en karta från 1885 är platsen 
belägen i närheten av nuvarande Äng
bybadet. På 1880-talet hade Äppelvi
ken och Alviken förbindelse med sta
den icke mindre än 15 gånger dagli
gen genom Essingesunden. Den som 
anno 1862 hade försummat sista båt
lägenhet kunde enligt fastställd åkar
taxa kamma till Johannelund mot 
kr. I: 85. 

Innan anknytning till stadens verk
samhet i Bromma åter sker, skola 
några ord sägas om andra företaga
res verksamhet därstädes. 

Vem som innehar primatet har icke 
kunnat avgöras, men den gamla trä
varu- och industrifirman Olsson & 
Roseniund vr.r icke sist. Firmans 
verksamhet är förbunden med Åkes
hov: år 1901 hade fastighetsägaren 
Fredrik Pettersson erhållit lagfart på 
egendomen, 1902 försålde han halva 
egendomen till Olsson och RosenIund 
för 150000 kr., och 1904 försålde båda 
kontrahenterna hela egendomen till 
staden. Från försäljningen undanto
gos vissa lägenheter bekanta under
namnet Grönvik, varifrån tomtförsälj
ning av firman vidtog 1902. Den 
byggnadsverksamhet, som tomtköpar
na utvecklade, lär icke varit i ,högre 
grad tilltalande; men avsåg närmast 
uthyrning till sommargäster. Av de 
permanent bosatta vor o ett flertal en
gagerade i att utföra tvättningsarbete 
för stadsbors räkning, vilket gjorde, 
att platsen fick den skämtsamma be

nämningen Tvättvik. Vid tiden före 
första världskriget fick Grönvik så 
småningom en mera tilltalande karak
tär. Tomtförsäljningen var i huvud
sak avslutad 1924. På grund av ett 
arrendeavtal år 1882 återstod emeller
tid ett område, stadsägan 606 Brom
ma, som enligt avtal med staden 
exploaterades 1934. På båda sidor om 
Strandbacken, som genomskär områ
det, äro belägna 3 terrassformigt ord
nade tomter. Omkring skulpturen 
»Flora» av Nils Möllerberg är nere 
vid sjön ett litet parkområde ordnat. 

I det förbigående har namnet AB 
Kungsholms V illastad skymtat. Då 
staden år 1904 inköpte Ulvsunda, un
dantogs bl. a. vad som i kontraktet 
benämnes Kungsholms villastadstom
ter till ett antal av 85. Enligt vad en 
sedan många år i Ulvsunda bosatt 
person »ville minnas», skulle ett antal 
familjer, där männen tillhörde Sepa
rators och Bolinders verkstadsperso
nal, slagit sig ner på området. Om 
uppgiften är fiiktig, skulle det föga 
adekvata namnet på villaområdet få 
sin förklaring. 

Bromma villastad omfattade tomter 
avsöndrade från Eneby, vilken tomt
försäljning vef'kställdes av dåvarande 
ägaren advokaten K. Njurling. Den
na försäljning var slutförd flera år 
före 1914. 

Bromma trädgårdar åter utgjordes 
av ett markområde kring Bromma 
kyrka som år 1918 lär ha inköpts av 
ett konsortium för ett pris av 185000 
kr. eller 30 öre per kvm. Det har icke 
varit möjligt att verifiera denna upp
gift, som dock kommer från vederhäf
tigt håll. 

Som allmänt bekant äger icke nå
gon försäljning rum från stadens 
markområden i Bromma, utan formen 
är upplåtelse på 60 år. Redan på ett 
tidigt stadium blev detta målet för 
verksamheten, möjliggjort genom lag
stiftningen av den 14 juni 1907. Det 
är blott naturligt, att tomträttsinstitu
tet, som så skarpt stred mot under 
många sekler nedärvda åskådningar, 
skulle väcka opposition, och det anses 
även i början ha verkat hämmande på 
stadens verksamhet. Numera torde 
kunna sägas, att institutet slagit full
komligt igenom. Det kan ha sitt in
tresse att erinra om, att i innerstaden 
Auditorium t. ex. är inrymt i ett hus 
med nyttjanderätt till tomten, och på 
Kungsklippan har uppförts ett hög
hus på stadens to.mträttsmark. Den 
första tomträttsupplåtelsen överhuvud 
taget, n. b. från Stockholms stads sida, 
skedde den 18 maj 1908 i Enskede. 

I och med tomträttsinstitutets in
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förande visade det nödvändigt att 
kassa för tomträt

tens Så bildades AB 
Stockholms tomträttskassa, för vilken 

den IS 
stadgarna. Det bör intres

att kassans 
genom att K. A. 

i Stockholms Enskilda 
Bank och Louis Frrenckel i dåvarande 
Stockholms Handelsbank vardera teck
nade l aktier a 100 kr. Tomträtts
kassans aktier ägas numera av sta
den. Som en plvbyggnad på denna för 
att högbelåning i vissa fall 
har för 
u. 	 p. a. tillkommit. 

Den första stadsplanen för Bromma 
för Äppelviken - utarbetades 1910. 

1913 började verksamheten med 
tomtupplåtelsen. 

För männen ba<kom verket var re
sultatet till en början i viss mån en 
besvikelse, då det visade att be
h",:y<,,>l~,>n attraherade den mera 
na delen av befolkningen, då avsikten 
var att skaffa ekonomiskt svagare 
ställda billiga och goda bostäder. Detta 

har sedan genom den 
av staden sedan 1927 små
stugerörelsen. 

T. o. m. 1943 thar stadens 
ringsverksamhet i Bromma omfattat 
3615 villor, 2195 "m.:I"trlp'(lr 

hyres'hus. 
Den obestridliga som 

staden haft med sin är 
givetvis ett resultat av hän
givenhet för en god ide och alla de 
samverkande krafternas 
och intresse vid 	 av 
denna ide. Man har emellertid haft en 

i 	 ett i svenska 
folkets som det är ",käl att nå
got dröja vid. 

Det har sagts om oss att 
vår patriotism består i kärlek till vår 
svenska natur, till 
slätterna, dalarna, 
darna alltefter individens 
smak. 	 äro ju 

då vägande 
argument saknas. Men den nämnda 
tesen kan hänföras till den 
kategorin. bör ingå en 
stark historisk en känsla 
som svenskar ofta i en förbluf
fande sakna. 

Om stockholmarnas känslor i detta 
fall kan intet tvivel råda. Redan 1700
talets och »fåfängon 
vittna därom. De små idylliska stu
gorna på Plommonbacken ute vid 
Blockhusudden tillkomma i början av 
ISaa-talet för som sommar
nöjen och samma syfte. 



Redan på 186o-talet hade stockholmar
na hunnit ut till Skurusundet. Om 
Bromma - för att vända oss åt mä
larsidan veta vi redan 
ehuru därvidlag en viss strävan efter 
en det egna hushållets »autarki» torde 
spelat en roll. Men de sista 70 ii. 80 
åren visa att sa snart tiU
fredsställande k01nm~tnikationer ska
pats äro stora skaror stockholmare 
beredda att på allvar vända stensta
den ryggen. 


