
   

 
 

KÄLVESTA, Torp, Trädgårdsmästerier, Trafikseparering 

Torparperioden 

Fram till senare delar av 1800-talet kan man inte spåra några nämnvärda förändringar av landskapet i 

dessa trakter. Olika gårdar hade under 1600-talet samlats under en ägare, Carl Bonde, och Hässelby 

slott uppfördes av hans son. Dagens Kälvesta och Vinsta var obebyggda, med undantag av några torp 

under Hässelbys ägor. 

Torpen uppläts åt brukare som i gengäld hade att göra en eller ett par dagsverken i veckan. Dessa 

kunde vara nog så krävande; varje dagsverke kunde omfatta 15 timmar från 5.00 på morgonen till kl. 

20.00 på kvällen. Torp som fanns i trakten var Björnboda, Daltorp (Dalkarlstorp), Ivarskärr, 

Johannelund, Nytorp, Plaisiren, Smedshagen och Tumultet.  

Omsättningstakten bland torpare tycks ha ökat i slutet av 1800-talet när andra möjligheter till 

försörjning uppstod genom industrialisering och de bättre kunskaper som de unga fick genom 

skolväsendet. De flesta torpen var dock bebodda tre – fyra årtionden in på 1900-talet. Så småningom 

kom de att lämnas åt sitt öde. De förföll, revs eller brändes upp på 1950- och 1960-talen när en 

omfattande exploatering av markområdet stod för dörren. 

                                                               

 

Torp i Kälvesta – Vinsta omkring 1890.  

 

Namnet Kälvesta kommer från en by med anor från medeltiden belägen nära nuvarande Mellangår-

dens bollplan och Kälvestavägen i stadsdelen Solhem. Den delades under 1700-talet upp på flera 

olika gårdar. Nuvarande Kälvesta omfattar byns västligaste marker.  Vinsta gård finns ännu bevarad. 
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        Daltorp nedanför den då tillkomna Johannelundstoppen.      Tumultet, på ”Kälvestasidan” om järnvägen, 
                 Växthus i bakgrunden. Foto: Anders Eriksson.                         vilken syns i förgrunden.  Foto: Henrik Henrikson.                   

                      
                                                                                          Björnboda. 

                          
                                                Smedshagen.                           Plaisiren, (i Vinsta ind omr.) Foto: Henrik Henrikson.    

                                       
                                 Johannelund. Foto: Henrik Henrikson.                                Vinsta gård. Foto: Per Skoglund. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/skblobs/67/67de0cd4-4d2e-4a47-94cf-a4a12c3f36b5.jpg


   

 
 

Hässelby Villastads tillkomst  

Ett Stockholm i stark tillväxt började få allt mer problem med latrin, avfall och hästgödsel. År 1885 

lyckades staden förvärva Lövsta och Riddersviks gårdar vilka då låg i Järfälla socken. Här uppfördes 

stadens avfallsanläggning och år 1889 stod järnvägen mellan Spånga och Lövsta färdig. Det byggdes 

en enda station på den nya banan, ”Riddersvik” invid nuvarande Åkermyntan. Stationen kom efter 

ett par årtionden att döpas om till ”Hässelby Villastad”. Bostadsfrågan för de som arbetade vid 

Lövstaanläggningen blev problematisk. År 1893 anhöll fyra arbetare att få bygga var sitt hus på 

arrenderad mark. Det blev fyra prydliga tvåvåningsvillor med verandor som kom att uppföras nära 

dagens Folkets hus.  

Stinsen Carl Lindau blev även – med markägaren greve Bondes gillande - en idog försäljare av 

tomtmark. Redan 1901 fanns här 327 invånare. Området framhölls särskilt lämpligt för etablering av 

handelsträdgårdar, nog med tanke på allt ”gödningsämne” som transporerades hit. Växthus med 

värmepannor uppfördes. Persontrafiken på järnvägen blev alltmer frekvent. Arbetare och tjänstemän 

uppförde villor och flyttade hit. År 1913 bodde här hela 1 500 invånare och några år senare var 

antalet uppe i 2 000. Här sjöd nu av liv. Man byggde skola, bildade egen brandkår, byggde kyrka, fick 

affärer, bad, idrottsplats, verkstäder, småindustrier och skapade sig en liten stadspark vid stationen, 

Brunnsparken. Hässelby villastad blev först municipalsamhälle och bildade år 1926 en egen köping.  

Hässelby Villastad fotograferat från luften 1924. Järnvägen med stationen i mitten.  
Kälvesta ligger bortom bildens övre del t. v. Foto Oscar Bladh. 
 

 



   

 
 

Solhems tillkomst 

I Spånga skapades av det ideellt inriktade AB Hem på landet stadsdelen Solhem genom att tomter 

började säljas på det som tidigare tillhört Värsta och Kälvesta gårdar. Tomtförsäljningen inleddes år 

1904. Solhem var "inbjudande och lockande nog och tillika betecknande för platsen, hvars främsta 

behag, i avsaknad av sjö, är dess soliga kullar och fält", för att citera bolagets styrelseberättelse. 

Många arbetare vid olika industriföretag skapade sin hemvist här.  

 

Stadsplanen moderniserades efterhand och Solhem blev liksom Hässelby Villastad ett välskött 

samhälle. Men utanför dess gränser fanns endast spridd bebyggelse utan ledningar och med 

primitiva vägar.  

 
 

 

Solhem och Hässelby Villastad år 1917 

Kälvesta och Vinsta obebyggt fram till 1920 

År 1917 fanns alltså ännu ingen bebyggelse mellan Solhem och Hässelby, annat än torpen. På 1910-

talet anlades en landsväg mellan Spånga och Hässelby. Den kom att passera Ivarskärr, Lillskogen och 

Smedshagen och fick namnet Hässelbyvägen. Man slapp därmed att ta sig fram den gamla vägen från 

1790-talet förbi Hässelby slott och Vinsta gård.  

Första världskrigets ledde till bekymmer med livsmedelsförsörjning, näringsbrist och svält även i 

Sverige. Det gjorde att intresset ökade för hus utanför innerstaden med tillgång till egen tomt där det 

fanns plats för markodlingar och fruktträd. Personbilar och mindre lastbilar började komma ut på 

marknaden vilket med tiden förändrade människors rörelsemönster.  

 

 

 

 



   

 
 

Kommunikationer 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

Harry 

Grip. 

Den 17 september 1921 började en busslinje trafikera Hässelbyvägen på sin väg mellan Hässelby 

Villastad och Spånga till Sundbybergsgränsen. Med tiden drogs linjen vidare till Vanadisplan, senare 

ända till Norra Bantorget. Redan efter ett par år, 1923, trafikerades den med sju stycken bussar och 

med 504 turer per vecka. Efter något årtionde blev den linje 3 och drevs först i SWB:s, senare i SJs 

regi.  

Trycket att ordna en anhalt här på järnvägen mellan Spånga och Hässelby Villastad blev med tiden 

allt större, framför allt genom den exploatering som skedde av Skälby gård. Fastighetsbolaget Hem 

på landet bekostade byggandet av en ny järnvägsanhalt och från år 1927 stannade tågen här. Man 

kunde nu resa från Kälvesta in till Stockholms Central med persontåg som avgick en gång i timmen på 

endast 33 minuter. Trafiken bedrevs av SWB, Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg.

  
Skälby anhalt. Foto Harry Grip.  



   

 
 

Bebyggelsen i Kälvesta och Vinsta. 

Bebyggelsen i Kälvesta och Vinsta kom i gång i början av 1920-talet. Området styckades av till villor, 

handelsträdgårdar, småbruk och dessutom ”sportstugor”, dvs. den tidens fritidsboende.  

Ingrid Nygren växte på den tiden upp i en villa på dåvarande Hässelbyvägen där nu Björnbodaskolan 

ligger. Du kan läsa om detta under ”Mitt 1930-40 tal i Björnboda” under särskild flik här på hemsidan. 

 
 

 

 



   

 
 

Vinsta växte fram längs efter dåvarande Hässelbyvägen. Den gick söderifrån sett som nuvarande 

Skattegårdsvägen - Björnbodavägen (dvs. som buss 119) och efter Ivarskärrsvägen i rak fortsättning 

över nuvarande Bergslagsvägen via det som nu är Hugo Nissars väg och Mellangårdsvägen. Solhems 

bebyggelse sträckte sig redan då - från Spångahållet - nästan fram till där Bergslagsvägen ligger idag.  

 

Kiosken vid 

Björnboda 

busshållplats

Foto: Henrik 

Henrikson 

1968.  

 

 

 

 

 

 

Kälvesta byggdes ut längs en numera försvunnen väg som hette Vitmossevägen, (se karta nedan) 

vilken i princip löpte i samma väderstreck som Sörgårdsvägen gör idag fast på söder sida om denna.  

Den utgick från nuvarande Mellangårdsvägen i korsningen med Hugo Nissars väg (dåvarande 

Hässelbyvägen) i Solhem och sträckte sig ända fram till gränsen mot Skälby där järnvägen ju gick. 

Vitmossevägen kan spåras i nuvarande Ängsullsvägen och delar av Björnidegränd, samt efter 

gångvägar däremellan. Sörgårdsvägen tillkom i sin nuvarande form betydligt senare, på 1960-talet.  

Före 1949 var Kälvesta och Vinsta en del av dåvarande Spånga kommun. Merparten av kommunen 

införlivades år 1949 med Stockholms stad. År 1953 blev Kälvesta och Vinsta egna stadsdelar i staden. 

De var då fortfarande förhållandevis glest bebyggda.  

 

Skälby järnvägsanhalt år 1952. Tåget gör uppehåll på väg mot Spånga. Skogen i bakgrunden är vid 

nuvarande Soprangränd i Kälvesta. Foto: Ove Gellermark. 



   

 
 

 

Kälvesta och Vinsta 1954. De långa svarta byggnaderna markerar växthus. Nytorpsvägen, Vitmosse-
vägen m.fl. är idag ”spårlöst försvunna”. Läget för några senare tillkomster, Björnmossevägen, 
Sörgårdsvägen, Jordväpplingen och Björnbodaskolan har markerats i vitt. 

Kartorna från femtiotalet visar ett vägnät i området som såg annorlunda ut jämfört med idag. 
Nytorpsvägen sträckte sig bl.a. som nuvarande Björnflokevägen och Renfanegränd. Gatunamn 
ändrades. Före 1951 hette den del som idag utgör Björnflokevägen i stället Malmvägen och en del av 
Vitmossevägen hette tidigare Lillskogsvägen.  

Vid bygget av Vällingby centrum fraktades schaktmassor till Vinsta vilket kom att utgöra dagens 

Johannelundstopp, eller Johannelundstippen som den från början kallades. I stadsdelens östra delar 

tillkom Johannelunds industriområde (numera Vinsta företagspark) med verksamheter som IBM, 

Konsumentverket, Svensk Bilprovning, Gust Carlsson, och en rad tryckerier t.ex. Liber. Det mesta av 

allt detta är nu borta. 

Radhus, kedjehus och trafikseparering 

Kälvesta planlades successivt mellan åren 1963 och 1974 för främst för radhus och kedjehus. Arbetet 

gjordes av Bertil Steneby i samråd med arkitektkontoret Höjer & Ljungqvist. Kälvesta är i stort sett 

resultat av stadens småhusproduktion med självbyggeri från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-

talet. Ursprungligen var de olika husgrupperna påtagligt enhetliga, både i helhet och i detaljer. 

Däremot var variationerna mellan områdena betydande.  Såväl huvudgator som bostadsområden är 

konsekvent trafikseparerade.  Kälvesta räknas som en av de sista och enhetliga småhusstadsdelarna i 

Stockholm sedan 1930-talet. Vid mitten av 1970-talet stod cirka 2 000 hus färdiga. Stadsmuséet 

beskriver området på följande sätt: De olika områdenas planering är i hög grad styrda av terrängen. 

De västra och norra delarna är kuperade. Planstrukturen är därför relativt oregelbunden, gatunätet 

och husens planering följer topografin. Här finns sparade naturpartier i gårdsrummen och mellan 

huslängorna. I området norr om Sörgårdsvägen består bebyggelsen av enhetliga rad- och kedje-

https://sv.wikipedia.org/wiki/Radhus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kedjehus
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6jer_%26_Ljungqvist


   

 
 

husområden med radhusen på höjderna och kedjehusen i dalgångarna. Västra Kälvesta består i 

huvudsak av fristående villor, några bevarade från tiden innan 1960-talets exploatering, men merpar-

ten har tillkommit från 1970-talet och framåt. Söder om Sörgårdsvägen är marken flackare, planerna 

striktare och mer rätlinjiga. Bebyggelsen består av radhus, atriumhus och ett fåtal villor.  

Bostadsområdena är tätare bebyggda och har färre ytor med sparad natur än övriga Kälvesta. 

Affärer 

I samband med utbyggnaden av Kälvesta, som satte fart under senare delen av 1960-talet, startade 

Konsum en större butik på Sörgårdsvägen, Konsum Basgränd. Denna ersatte en äldre konsumbutik 

på nuvarande Hugo Nissars väg, vilken funnits ”i alla tider”. Det uppstod dock lönsamhetsproblem på 

Basgränd efter öppnandet av ”Coop Forum” i Vinsta och verksamheten överläts år 2014 till Hemköp.  

 
Konsum Kälvesta (Basgränd) en tid före nedläggningen år 2014. Foto: Mats Söderberg 

På 1970-talet tillkom Björnbodahallen , en sentida efterföljare till den lanthandel som legat bara ett 

stenkast bort i ett numera rivet hus på skolgården intill nuvarande Björnbodaskolans busshållplats. 

Björnbodahallen blev alltmer populär, byggdes successivt ut och nådde en höjdpunkt under Björn 

Hagbergs tid som Vivo-köpman under 1990- och 2000-talen. Där fanns bl.a. manuell chark- fisk- och 

delikatessdisk bemannade med välkända ansikten. Hit tog sig även många kunder från angränsande 

stadsdelar för att handla. Tidigare fanns här även en postanstalt. Den storhetstiden varade fram till 

2013 då Coop tog över, vilka idag driver en mer standardiserad närservicebutik med en mer 

begränsad kundkrets.  

En tredje livsmedelsbutik, ICA Eden, (numera ICA Nära) finns sedan länge vid korsningen Skatte- 

gårdsvägen-Rädisvägen. Den fick sitt namn efter Kafé Eden som stängde 1971 då kaféhuset revs. 



   

 
 

Skolor 

Under åtskilliga decennier fick skolbarnen ta sig fram och åter till Solhemsskolan, en sträcka på 2,5 

km.  

 
Björnbodaskolan. Foto: Carina Lucas. 

 

Björnbodaskolan tillkom i samband med att stadsdelen byggdes med småhus, år 1973 som en 1-6 

skola. Under flera år fick sjätteklassarna dock ta sig till Maltesholmsskolan p.g.a utrymmesbrist. Så 

småningom fick Björnboda även förskoleklass, dvs. blev en F-6 skola. Legendarisk rektor och peda-

gogisk ledstjärna var under många Anita von Krusenstierna. Redan omkring år 2000 påtalades att 

skolbyggnaden var sliten och otidsenlig. Efter hand blev byggnaden helt otjänlig och eleverna har fått 

flytta ut i baracker.  Planering pågår nu för nya skolbyggnader som ska ersätta de ursprungliga. 

Sörgårdsskolan invigdes år 1972 och är en liten F-5 skola med ca 240 elever. Tidigare var det en egen 

resultatenhet med egen skolledning, men sedan höstterminen 1999 ingår skolan i en enhet med 

Björnbodaskolan. Skolan har tidvis varit nedläggningshotad men den tillkomna bebyggelsen på 

Sörgårdsängen talar för att den kommer att få leva vidare ett bra tag. 

Idrottsverksamhet 

År 1973 bildades Kälvesta Iof, där ”Iof” står för Idrotts- och fritidsförening. I en i omfattande utbyggd 

stadsdel finns många barn, då uppstår ett gott underlag för verksamheter. På programmet stod 

fotboll och ishockey och under några år fanns även ett bandylag. I början av 1980-talet kulminerade 

föreningens aktiviteter. Då fanns nära 1 200 medlemmar, de flesta aktiva.  De "klassiska" ursprungs-

färgerna gult och brunt, valdes för att minimera risken att något annat lag skulle ha samma färger 

vilket lyckades. Ingen annan klubb valde dessa färger! Den bruna färgen ersattes så småningom med 

vinrött, eller helt gula matchställ. Ishockeyn i föreningen var omfattande och det fanns under något 

årtionde till och med dubbla hockeylag i varje årskull.  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCrsLqxvDeAhVyk4sKHQ0RB1oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.svenskafotbollsklubbar.se/showclub.php?clubid%3D1265&psig=AOvVaw1lQoP370R26AUO2RWW60sJ&ust=1543269972367582


   

 
 

I augusti 1994 stod den ishall klar på Grimsta IP som föreningarna Kälvesta iof, Hässelby SK och 

Vällingby AIK gemensamt matchat fram. Ungdomskullarna i Kälvesta och Vinsta började dock minska 

och därmed underlaget. Numera är verksamheten sammanslagen till Hässelby-Kälvesta hockey, 

under Hässelby SK:s paraply.  

Fotbollsverksamheten har dock fortsatt som egen förening med Kälvesta Iof:s namn och klubbmärke. 

Idag är antalet fotbollslag i föreningen dock betydligt färre till antalet, men både för pojkar och 

flickor. Det finns ett antal lag i några yngre åldersklasser. A-laget har dock pausat sin verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kälvesta Iof Pojkar-77 

på Väddö under ett 

träningsläger våren 1986.  

Tränare Esbjörn Engberg. 

 

Foto: Mats Söderberg 

 

Innebandy. Under sommaren 1995 gick Hässelby IBK och Kälvesta IBK samman till Hässelby-Kälvesta 

IBK vilken kom att bli en av världens då största innebandyklubbar med 27 lag i olika åldersklasser. År 

2002 låg både herr- och damlaget i näst högsta serien, division 1 och herrlaget hade chans att gå upp 

i elitserien. Att vara placerad i norretten innebar många och långa resor över stora delar av Sverige 

vilket dessvärre visade sig helt ohanterligt för klubbens ekonomi, med en avveckling som följd. Idag 

har innebandyn startats om i Hässelby SK:s regi.  
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