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Bromma, Stockholm



24

– DET ÄR EN FÖRMÅN att vi, vår familj, några år av vårt 
liv, får bo på den här  na platsen med dess vackra läge, 
säger Krister Bjurström som håller till i en av de cirka 
500 Brommavillor vilka ritades av Edwin Eng ström i 
funktionalismens anda i slutet av 1930-talet.

Jag närmar mig entrén via en lätt vindlande gångstig 
genom trädgården upp från gatan. Huset är vitt, som 
alla de närbesläktade villorna i området. Det är rent och 
avskalat exteriört.

– Man kan nog säga att jag  ck i mig modernismen 
med modersmjölken. Min far var ju arkitekt, och job-
bade en tid åt Alvar Aalto, berättar Krister när vi satt 
oss ner i köket. 

– De enda möbler vi hade som var äldre än jag i mitt 
barndomshem var just några Aalto-stolar i björk och 
galonväv, säger han med ett litet skratt.

Kristers far Jarl Bjurström hade redan som 15-åring 
gett sig av hemifrån Finland på en tur till Sverige bara 
för att besöka den för funktionalismens genombrott så 
betydelsefulla Stockholmsutställningen 1930. 

Efter kriget  yttade familjen hit för gott och kom att 
verka i modernistiska kretsar vilket innebar att Krister 
under sin barndom nästan aldrig hade upplevt ett gam-
malt hem.

– Jo, hos mormor i avlägsna Helsingfors kommer jag 
ihåg att det såg annorlunda ut. Det var mörkt, det luk-
tade unket i trapphuset och lägenhetens mörka träslag 
och gröna plysch var något främmande och konstigt.

Själv växte han upp i det nya ljusa folkhemmet, i 
moderna Vällingby. Och upplevde det som ett bra och 
osegregerat samhälle med hela registret av boendefor-
mer: en blandning av terrasshus, höghus, villor, radhus 
och låga hyreshus. Alla var nyin yttade nybyggare.

OVAN 1930-talets ljusa funkis i 
Stockholmsförorten Bromma. 
NEDAN Sol- och regnskyddad 
terrass med utgång från var-
dagsrummet. 
HÖGER SIDA Kring matbordet i 
vardagsrummet står fåtöljer och 
soffa av naturfärgat skinn av Erik 
Karlström samt Thonet-stolar. 
Matbordet under duken är ritat 
av Bruno Mathsson.
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Som vuxen har han därefter aldrig valt att bo centralt 
i stenstaden.

– Nej, jag kan inte tänka mig stan med sina slutna 
kvarter. Jag är ett förortsbarn. 

I slutet av 1990-talet  yttade Krister med hustrun 
Lena och barnen in i villan som har ett av de bättre lä-
gena i området. Från tomten och huset är sikten kilo-
metervid över Mälaren mot den varierade bebyggelsen 
i Drottningholm på Lovön. Själv uppskattar han att ha 
sitt hus lite i utkanten av området, med ett falurödfärgs-
målat trähus från 20-talet i synfältet, alldeles i närheten 
på andra sidan vägen.

– Vi började med att låta knacka ner den knottriga 
grå cementputsen och vi blev då först i området med att 
återgå till en riktig ursprunglig, slät, brilliant, vit kalk-
puts. Byggnaden  ck därmed tillbaka sina skarpa hörn, 
sin klara form. Och vi lät tillverka vita balkongräcken, 
en ursprunglig detalj från gamla bygglovsritningar, men 
så hade huset aldrig sett ut under sin tidigare livstid. Vi 
gav huset lite av den funkis det saknat.

Men vissa stilbrott som byggdes in tillkomståret 1939 
och som strider mot funktionalistiska principer 
har fått bli kvar, som den valvliknande öppningen 
mellan vardagsrum och hall. Krister ser det som en del 
av husets historia. Och med viss tvekan  ck de  es-
ta blyinfattade fönstren med färgade glas bli kvar. De 
åter nns på ett ålderdomligt sätt i hall och trappa och 
även i några glasdörrar. Men i badrummet ville han få in 
trädens grönska och bytte till klart glas. Även de fros-
tade fönsterrutorna i entrédörr och i toalett byttes mot 
ordinärt klart glas.

VÄNSTER SIDA Vackert svängd 
trappa till övervåningen möter 
besökaren i entrén. 
VÄNSTER Den som stiger in i 
vardagsrummet får utsikten över 
Mälaren i blickfånget – och som 
en pendang i förgrunden Poul 
Kjaerholms glasbord. NEDAN De 
blyinfattade fönstren, i original 
från 1930-talet, sprider ljus i 
trappan. Krister Bjurström har 
låtit dem vara kvar – efter en 
viss tvekan.
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OVAN Generösa fönster i föräldrasovrummet på övervåningen ger vy 
över höga furor och Mälaren. HÖGER Arbetsplatsen på övervåningen 
i teverummet. »Stol nr.7« på hjul,  Arne Jacobsen. Bord, bänk, hurtsar 
och bokhylla, Alvar Aalto. NEDAN Sänggaveln i sovrummet har Krister 
själv ritat och samkomponerat med sängarna i björk av Alvar Aalto. 
HÖGER SIDA OVAN Ljusa »Karmstol 45« av Alvar Aalto i övervåningens 
ljusare teverum NEDAN Likadana svarta karmstolar i entréplanets 
vardagsrum. I enlighet med Kristers egen färgteori.
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Bostadsområdet har, trots en yttre enhetlighet, ändå 
en betydande variation.

– Husen byggdes av många olika byggmästare. Och 
just det här huset  nns i tre eller fyra snarlika exem-
plar. Det är också ett av de få som verkligen är ett sten-
hus med puts på homogent tegel. Nittiofem procent av 
husen är annars hus med trästomme och fasadputs på 
vass, det som kallas reveterade fasader. Så det vi ser i 
Södra Ängby är en svensk funkis med starka traditio-
nella förtecken.

Färgsättningen i den här bostaden är enkel, alla rum 
målades genast vita.

HÖGER Badrummet är i princip 
en nyöversättning av det gamla 
badrummet från 1930-talet med 
ett inbyggt badkar och en kring-
murad dusch. NEDAN Övervå-
ningen: Bordet, Alvar Aalto, har 
här fått en lägre höjd än stan-
dard. Den långa vita tevebänken 
framför fönstret har Krister ritat 
enkom för rummet NEDERST 

Interiör från ett av tonårsrum-
men. 
HÖGER SIDA Köket med hyllist på 
väggen till höger. Tavlan på listen 
hjälper till att »spegla in« mer ljus 
i huset. 

– Men när vi gjorde om köket, med inspiration från 
ett italienskt kök vi hittade på nätet, valde vi en gulak-
tig off-white färg för skåpsnickerierna i det vita rum-
met. Det känns naturligt att snickerifärgen i köket, som 
ligger mot norr, är mer dämpad än vardagsrummets helt 
vita väggar. Hade det varit tvärtom hade det varit allde-
les tokigt, säger Krister.

Han för sedan ett resonemang kring färgsättning 
av rum i olika väderstreck. Mot norr kalla dämpade 
färger – ja, till och med turkosa eller blå rum. Och mot 
södersolen ljusa färger, centralt vitt, vid sidan varmt 
gult och rosa.  

Enligt Krister handlar det här om djupt rotade sin-
nesupplevelser som också hans arkitektkontor ibland 
väljer att jobba efter.

– Det är viktigt att understryka det som är givet, 
platsens karaktär, rummens läge och så vidare. Inte 
motarbeta och manipulera utan hellre förstärka och 
bejaka. Jag ser det här som en »instinktiv kunskap« som 
använts naturligt i historien och vi  ck detta bekräftat 
när vi jobbade med att renovera en herrgård utanför 
Västerås. Där hade 1850-talets arkitekt förstärkt rum-
men med kalla färger i norr och varma färger för rum-
men i söderläge. Även de grå snickerierna var brutna på 
motsvarande sätt.

De största förändringarna i Södra Ängbyvillan är kon-
centrerade till kök och badrum. De frihängande skåpen 
i köket, fria från tak och hörn och de enda i vinkel mot 
fönsterväggen, har lackats högblanka och kritvita! På så 
vis kommer de att spegla in ljus och grönska. Och vita 
hyllister på motstående vägg, med plats för tavelglas och 
lite kakelplattor, förmedlar och förstärker ljusets rikt-
ning in i rummet. De sistnämnda små hyllornas förmåga 
att föra in rörelse i rummet är Krister glad över. 

Han lyfter också fram de goda kvaliteterna i vardags-
rummet.

– Det som är så  nt här är hur arkitekten hushållat 

med utsikten, med resurserna, och därigenom gett var-
dagsrummet en vacker rytm. För mig är all arkitektur 
rytm, rörelse, ja en vandring.

Han låter mig »följa med« på en sådan slinga i sitt eget 
hus och börjar redan på gången som jag själv vandrade 
uppför nyss:

– Du möter utsikten i trädgården, passerar under en 
terrass, vänder dig om mot entrén, går in i en liten och 
relativt mörk hall, vänder dig nittio grader mot trappan 
och dess höjd, vänder dig vidare nittio grader mot var-
dagsrummet, tillbaka mot den utsikt du lämnat, och 
ljuset genom de stora fönsterytorna rakt fram, går vi-
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dare förbi ett fönsterlöst väggparti som mörkar ner nå-
got, leds runt ett hörn igen, in i matrummet och möts 
åter av ljuset från söder,  nner terrassen, grönskan, åter-
vänder till utsikten.

Kristers arkitekturlärare Sven Silow lärde honom att 
ständigt gå runt i de hus han ritar, ett evigt vandrande 
under ritandets gång. 

– Hus kan vara en upptäcktsresa! En rörelse mot lju-
set för att ta emot det, en strävan mot vad man kanske 
kan kalla »frihet«. När jag läste Josef Frank framstod 
hans maning om att lämna hörnen fria som fullstän-
digt självklar. 

Krister ser på hörnskåpet som den moderna arkitek-
turens antites. 

– Placerar vi möbler i hörnen skapar vi en låsning. 
Hellre ska vi »frigöra tanken istället för att låsa in den«. 
All möblering i vårt hem är komponerad för att under-
stryka rummens ljus, riktning och rytm. 

Framför vardagsrummets stora och enda originellt 
utformade fönsterparti står ett lågt glasbord, Poul 
Kjaerholms raf nerade klassiker från 1955. Höjer man 
blicken något, ut genom fönstret, är det Mälarens vat-
ten man ser. Och bordets funktion, förutom att vara en 
plats för frukt och fräscha blommor, är att bilda en spe-
gel, att ge fokus åt utsikten.

– Det  nns en anspråkslöshet i huset som jag gillar. 
Titta bara på socklarna, fodren, på fönstren med de enk-
laste snickerier, utan några som helst pro ler. Dagens 
arkitektur tillåts ofta bli så pretentiös, komplicerad, så 
måttlös. Mot dagens tidskrifters alla framgångsrecept 
kanske man kunde framhålla det tidiga svenska folk-
hemmets diskreta charm.

VÄNSTER SIDA Vardagsrummet 
med sin rytmiska ljusscenografi : 
ljust närmast entrén, därefter ett 
mörkare parti och i bakgrunden 
återigen ett fl ödande ljus som 
kommer in runt hörnet. Bord, 
»Superellips« , Bruno Mathsson. 
Lampa, Alvar Aalto.
OVAN Den »gröna entrén«, ge-
nom trädgården, upp till den 
vita villan.

Entréplanet Övervåning


