Äppelviksvägen 23 , Bromma : Historik

Äppelviken var ett av de första områden som bebyggdes i enlighet med de idéer om Trädgårdsstaden,
som Stockholms stadsingenjör Herman Ygberg drev igenom till beslut 1904. Dåvarande borgmästare
Carl Lindhagen var den tunga, beslutande supportern. En av de bärande principerna var att tomterna
skulle upplåtas med tomträtt, men ägas av staden. Marken i Alvik och Äppelviken köptes av staden år
1908 för 1,3 miljoner koronor. Vägar och annan infrastruktur började byggas 1911. År 1913 började
tomter upplåtas och bebyggas. Tomträttsavgifterna blev 22 öre per kvadratmeter och år, vilket var 15
gånger högre än t.ex. Traneberg och Ulvsunda. Man fick kontrakt på 60 år. 1914 blev en pontonbro klar
från Kungsholmen till Alvik, och en spårvagnslinje drogs till Alléparken.
En av de tongivande arkitekterna i Äppelviken var Ragnar Larsson (1883-1956). Han har ritat ett tjugotal
hus i Äppelviken och därefter även andra delar av Västerled. Äppelviksvägen 23 ritade han åt sig själv
och sin familj, och lät sin gode vän byggmästaren Claes Berglund från Villa Kulan, Äppelviksvägen 39,
bygga. Ritningarna och tomtkontraktet är daterade 1915. Troligen flyttade Ragnar och Hedda Larsson in
1916 efter att ha bott i huset snett emot (Äppelviksvägen 28) i ett år under byggtiden. Även det huset
har han ritat.
Bland andra intressanta hus han ritade, var ett åt borgmästaren Carl Lindhagen i hörnet
Poppelvägen/Korsvägen. Detta hus hade som förlaga ett annat berömt Larsson-hus på Snäckvägen 18
där bl.a. Stig Järrel och Karin Juel bott i många år. Borgmästarhuset har sedermera ägts av bl.a. Nils
Adamsson och Hermann Görings svenska fru Carin.
Ragnar Larsson var god vän med Carl Milles och stadshusarkitekten Ragnar Östberg. Larsson deltog i
stadhusritandet genom att vara designer av alla trappor. I sin villa på Äppelviksvägen finns spår av dessa
engagemang. Trappräcket till övervåningen är tillverkat av stadshussmeden, och likadana räcken hittar

man i trapphusen i Stadshusets administrativa del. Spikarna till paneler, dörrfoder och andra trädetaljer
är handsmidda. Pelarna i vardagsrummet är mindre kopior i trä av granitpelarna i Blå Hallen. Två reliefer
i sten av Carl Milles är inbyggda i husets murar. Villan var en av de första att byggas med centralvärme.
Några kakelugnar har således aldrig funnits. Vidare har den ett annat kännetecken från Ragnar Larssons
arkitektur; skorstenen sitter ej i mitten av huset utan nära en gavel. Detta ger enkla och praktiska
planlösningar. Huset finns omnämnt i många Brommaskildringar och är kulturhistoriskt grönklassat.
Ragnars hustru, Hedda Larsson, hade en manufakturaffär (mode, hattar och sybehör) på Alviksvägen 41
fram till 1941. Därefter blev affären ''Stellmars'' med samma inriktning och 1978 blev lokalen
frisersalong, vilket den alltjämt är. Hedda gick bort 1965. Agneta och Olof Karsberg köpte huset 1967 av
Hedda Larssons dödsbo och var således andra ägaren på 51 år. De övertog huset efter Ragnar Larssons
dotter Ulla med familj och bodde kvar till 2005, då familjen Hahn flyttade in. 2008 tog familjen
Södergård över och har bott här till idag.
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Äppelvikshamnen 1916. Virke till husbyggen lastas från båt till häst och vagn. Foto taget från Stora
Essingen
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