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En	  gråtung	  oktoberdag	  1834	  anlände	  Jan	  Jonsson	  med	  hustru	  Brita	  Svensdo=er,	  samt	  sönerna	  Jonas	  och	  Jo-‐
hannes	  Bll	  si=	  nya	  hem,	  torpet	  ”Lusasken”	  på	  Åkeshof	  gårds	  ägor	  i	  Åkeshofs	  rote.	  Närmast	  kom	  de	  från	  Sollen-‐
tuna	  där	  de	  innehaK	  sta=jänst.	  I	  husförhör	  är	  han	  och	  hustrun	  antecknade	  som	  ärliga.	  
Veckan	  innan	  hade	  Jan	  varit	  Bll	  sin	  husbonde	  och	  tagit	  ut	  orlovssedel	  för	  sig	  och	  sin	  familj.	  Först	  hade	  husbon-‐
den	  skällt	  och	  väsnats	  över	  a=	  familjen	  skulle	  ge	  sig	  av,	  men	  insåg	  Bll	  slut	  a=	  han	  inte	  kunde	  tvinga	  Jan	  kvar	  
och	  inget	  ont	  hade	  han	  a=	  säga	  om	  honom	  då	  han	  allBd	  skö=	  sina	  sysslor	  väl.	  Därför	  skrev	  han	  Bll	  slut	  e=	  be-‐
tyg	  åt	  sin	  statare	  men	  glömde	  bort	  a=	  önska	  honom	  lycka	  Bll.	  Fly=	  Bll	  ny	  ort	  eller	  socken	  och	  husbonde	  sked-‐
de	  allBd	  i	  den	  så	  kallade	  ”slankveckan”	  i	  oktober	  då	  den	  anställde	  hade	  rä=	  a=	  ta	  ut	  7	  dagar	  ledigt,	  men	  det	  
var	  endast	  3,5	  dagar	  av	  dessa	  som	  de	  kunde	  räkna	  med	  a=	  få	  betalt	  för.	  

När	  de	  sedan	  kommit	  på	  plats	  i	  den	  trånga	  stugan	  skulle	  Brita	  ta	  sig	  genom	  skogen	  Bll	  lagården	  som	  låg	  åt	  
Nockebyhållet.	  Vid	  4-‐Bden	  var	  det	  a=	  sBga	  upp	  och	  bege	  sig	  Bll	  de	  många	  djuren	  som	  drönande	  stod	  och	  vän-‐
tade	  på	  mjölkerskorna.	  Sedan	  samma	  procedur	  vid	  kvällsmjölkningen	  vid	  6-‐Bden.	  Dessemellan	  skulle	  hon	  skö-‐
ta	  hus	  och	  barn	  och	  allt	  annat	  som	  hörde	  Bll	  torparlivet.	  
Nu	  var	  det	  aKon	  och	  regnet	  klibbade	  vid	  hästens	  hovar	  och	  stänkte	  lera	  som	  skvä=e	  upp	  på	  Brita	  som	  sa=	  på	  
en	  koffert	  i	  kärran,	  på	  armen	  hade	  hon	  den	  3-‐årige	  sonen	  Johannes	  som	  sov	  utma=ad	  i	  hennes	  famn,	  sonen	  
Jonas	  10	  år	  gammal	  halvsov	  lutad	  mot	  en	  fukBg	  säck	  med	  ved	  som	  de	  få=	  med	  sig.	  Vägarna	  hade	  varit	  dåliga	  
mest	  hela	  sträckan	  men	  nu	  när	  de	  närmade	  sig	  si=	  nya	  hem	  var	  sBgen	  som	  ledde	  fram	  Bll	  torpet	  närmast	  ofar-‐
bar.	  Jan	  hade	  sBgit	  av	  och	  gick	  bredvid	  med	  tömmarna	  i	  hand	  för	  a=	  lä=a	  lite	  på	  hästens	  börda.	  Imorgon	  skul-‐
le	  han	  samma	  väg	  Bllbaka	  för	  a=	  lämna	  Bllbaka	  lånet,	  Bllbaka	  Bll	  Åkershof	  fick	  han	  gå,	  om	  han	  inte	  hade	  tur	  
och	  fick	  skjuts.	  Deras	  nya	  hem,	  Lusasken	  kallad,	  låg	  ganska	  vackert	  beläget	  med	  skogen	  och	  sjön	  Judarn	  allde-‐
les	  i	  närheten	  och	  inte	  alls	  långt	  från	  slo=et	  Åkeshof.	  

9/12	  1835	  föddes	  sonen	  Gustaf,	  modern	  Brita	  blev	  kyrktagen	  40	  dagar	  eKer	  hans	  födelse.	  Modern	  ansågs	  
oren	  eKer	  a=	  hon	  fö=	  si=	  barn	  och	  fick	  hålla	  sig	  inom	  hemmets	  väggar	  Bll	  dess	  40	  dagar	  gå=.	  Det	  kan	  ju	  låta	  
som	  e=	  straff,	  men	  kanske	  det	  också	  var	  en	  period	  av	  vila	  då	  hon	  endast	  hade	  hemmet	  och	  barnen	  a=	  se	  Bll	  
under	  denna	  Bd.	  Förmodligen	  var	  det	  Bromma	  kyrka	  som	  var	  aktuell	  vid	  ceremonien.	  Prästen	  tog	  emot	  i	  kyrk-‐
porten	  och	  läste	  över	  henne,	  sedan	  släpptes	  barnaföderskan	  in	  i	  det	  heliga	  rummet	  och	  upptogs	  i	  församling-‐
en	  igen.	  Sonen	  Gustaf	  avled	  dock	  29/5	  1843	  av	  en	  ”tärande”	  sjukdom.	  
Jan	  och	  Brita	  kom	  a=	  bli	  kvar	  vid	  torpet	  Bll	  1861,	  de	  var	  då	  i	  70-‐årsåldern.	  Äldste	  sonen	  Jonas	  tog	  den	  13/11	  
1837	  ut	  betyg	  och	  fly=ade	  Bll	  Stockholm.	  Sonen	  Johannes	  fly=ade	  hemifrån	  1847	  16	  år	  gammal.	  
Arrendatorn	  Carl	  Edmund	  Bennet	  avled	  1838,	  ny	  arrendator	  blev	  då	  Silverstolpe.	  
Under	  åren	  hade	  ägare	  Bll	  Åkeshof	  skiKat,	  från	  början	  var	  det	  e=	  fideikommiss	  upprä=at	  av	  jusBBekanslern	  
Gabriel	  SBerncrona	  Åkeshov.	  Familjen	  SBerncrona	  hade	  låBt	  bygga	  om	  gården	  som	  en	  gång	  i	  Bden,	  1635,	  köp-‐
tes	  av	  Åke	  Axelsson	  Na=	  och	  Dag.	  Ägorna	  var	  då	  medelBda	  och	  gården	  he=e	  Nockeby	  men	  fick	  sedan	  si=	  
namn	  eKer	  denne	  Åke.	  År	  1640	  uppfördes	  det	  första	  huset	  av	  sten	  och	  två	  flyglar.	  
År	  1723	  gjordes	  en	  omfa=ande	  ombyggnaden	  av	  slo=et.	  
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Under	  Jan	  Jonsson	  och	  Brita	  Svensdo=ers	  Bd	  –	  1853	  –	  inköptes	  ägorna	  av	  friherrinnan	  Carolina	  Friesendorff.	  
Hennes	  släkt	  kom	  a=	  äga	  gården	  Bll	  1894.	  I	  början	  av	  1900-‐talet	  användes	  huvudbyggnaden	  som	  hem	  åt	  men-‐
talt	  handikappade	  för	  a=	  under	  period	  1918-‐1919	  bli	  vårdinrä=ning	  för	  vanarBga	  män	  och	  förestods	  av	  Bllsyns-‐
mannen	  Josef	  Christoffersson	  från	  Jönköping.	  
Marken	  kom	  senare	  a=	  styckas	  upp	  och	  mycket	  fick	  sedan	  förfalla	  på	  grund	  av	  dålig	  skötsel.	  Åkeshovs	  marker	  
var	  från	  början	  vidsträckta	  och	  sträckte	  sig	  mot	  Ulvsunda	  och	  Nockeby	  samt	  Stora	  och	  Lilla	  Ängby.	  Go=	  om	  
åkermark	  och	  ängar	  för	  bete	  åt	  boskapen.	  Långt	  in	  på	  30-‐talet	  betade	  kor	  där	  det	  nu	  växer	  höga	  träd	  på	  ängen	  
nedanför	  slo=.	  UteKer	  det	  som	  numera	  är	  asfalterad	  väg,	  men	  som	  Bdigare	  endast	  var	  en	  sBg	  rann	  en	  liten	  
bäck.	  Man	  kan	  forearande	  ana	  var	  den	  hade	  si=	  flöde,	  alldeles	  nedanför	  vad	  som	  nu	  är	  handikapparkeringen	  
vid	  Åkeshovs	  Alléväg.	  

Den	  så	  kallade	  ryssmuren	  som	  sträcker	  sig	  långa	  vägar	  genom	  Bromma,	  enligt	  muntlig	  tradiBon	  sägs	  den	  ha	  
byggts	  under	  1700-‐talet	  av	  ryska	  krigsfångar,	  men	  den	  teorin	  har	  man	  numera	  förkastat.	  En	  del	  av	  muren	  av-‐
gränsar	  koloniföreningen	  på	  C-‐området	  mot	  stallet	  men	  den	  sträcker	  sig	  långt	  in	  i	  Judarnskogen	  och	  åt	  andra	  
hållet	  ut	  mot	  Bromma	  och	  Ulvsunda,	  om	  man	  B=ar	  noga	  så	  finner	  man	  rester	  på	  andra	  sidan	  Åkeshovsvägen.	  
Man	  är	  osäker	  om	  syKet	  med	  muren	  men	  tror	  a=	  det	  varit	  meningen	  a=	  avgränsa	  betesmark.	  

Åkeshov	  hade	  egen	  kvarn	  och	  mjölnare	  som	  malde	  säden.	  Ca	  200	  m	  öster	  om	  Åkeshovs	  allé	  finns	  kvarnen	  fort-‐
farande	  kvar.	  En	  å	  rann	  mellan	  Judarn	  och	  Lillsjön	  och	  stugan	  låg	  då	  vid	  ån.	  Även	  smeder	  fanns	  på	  ägorna	  som	  
var	  stora	  och	  mer	  som	  e=	  samhälle	  än	  en	  gård.	  Då	  marken	  var	  utarrenderad	  bedrevs	  trädgårdsmästeriodling	  
där	  nu	  B-‐området	  har	  sina	  lo=er.	  Bland	  annat	  odlade	  man	  pepparrot.	  Äppelträden	  planterades	  någon	  gång	  på	  
1920-‐talet	  och	  är	  alltså	  nu	  ganska	  så	  åldersBgna,	  och	  tyvärr	  inte	  skö=a	  av	  staden	  som	  äger	  dem.	  

Under	  kriget	  1939-‐1945	  uppläts	  mark	  på	  det	  vi	  nu	  kallar	  A-‐området	  åt	  de	  pensionärer	  som	  bodde	  vid	  Knypp-‐
lerskevägen,	  Snörmakarvägen	  etc.	  Där	  kunde	  de	  odla	  sina	  grönsaker	  för	  husbehov,	  vilket	  säkert	  var	  välkommet	  
då	  pensionerna	  var	  mycket	  små	  och	  ransoneringen	  var	  svår	  under	  de	  åren.	  
Vid	  dragningen	  av	  T-‐banan	  under	  1950-‐talet	  schaktades	  massor	  av	  god	  matjord	  bort	  från	  A-‐området	  och	  läm-‐
nade	  kvar	  tung	  lerjord,	  vilket	  för	  övrigt	  även	  de	  andra	  områdena	  kämpar	  med.	  
I	  början	  av	  1980-‐talet	  bildades	  föreningen	  Åkeshovs	  Koloniförening,	  1998	  by=es	  namnet	  Bll	  Koloniföreningen	  
Åkeshovs	  Slo=strädgårdar	  i	  samband	  med	  Kulturhuvudstadsåret.	  
Föreningen	  kan	  nu	  ta	  emot	  100	  medlemmar,	  varje	  område	  har	  ca	  drygt	  30	  lo=er.	  

Källor:	  
Arkiv	  Digital	  
Brommas	  skyltade	  kulturminnen,	  av	  Nils	  Ringstedt,	  utgiven	  av	  Bromma	  Hembygdsförening	  
Torpen	  i	  Bromma,av	  Nils	  Ringstedt,	  utgiven	  av	  Bromma	  Hembygdsförening	  
Wikipedia	  
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