


Vad är ett amerikahus? 
Vi har valt en definition som utgår från att byggnaderna är 
uppförda i amerikainspirerad stil av getabor som själva varit ”over 
there”. 

Syftet med utställningen är att i fotografier dokumentera de hus 
vi känner till som de ser ut idag och att presentera tillgänglig 
information kring husens uppförande.

Förhoppningsvis kan vår inventering bidra till kunskapen om en 
viktig epok i Ålands arkitektoniska historia och ge uppslag till 
ytterligare efterforskningar.



Mellan 1908 och 1940 byggdes i Nordamerika tusentals hem enligt planer som 
såldes av postorderföretag som Ray.H.Bennet Lumber Co, Sears Roebuck och 
Montgomery Wards.

https://www.gutenberg.org/files/51205/51205-h/51205-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/51205/51205-h/51205-h.htm


Sears kunder kunde bland 370 bostadsstilar välja en husstil som 
passade deras budget. Ritningar till dessa hus kom att spridas vida 
kring och inspirera återflyttande husbyggare. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sears_Modern_Homes


Bland några av Getas amerikahus har vi hittat klara likheter med 
hus i dessa kataloger. Vi har lagt med modeller i vår presentation 
som vi tror kan ha inspirerat getabyggarna.

https://play.google.com/books/reader?id=vaOjAQAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=sv&printsec=frontcover
https://play.google.com/books/reader?id=vaOjAQAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=sv&printsec=frontcover
https://www.searshouseseeker.com/2015/07/catalogs-online-sears-radford-gordon.html


Björkbacka



BJÖRKBACKA, Finnö
Byggnaden är uppförd 1939 i trä under plåttak av Erik Leonard Malmqvist.
Björkbacka byggdes till dottern Alfa, gift med bonden och hönsfarmaren Arno Jansson, och gick senare 
över till deras dotter Karita och hennes man Jarl Påvall.
BJÖRKBACKA är fortsatt i släktens ägo. 



Inspirerat av ”Lynnhaven”?

http://www.antiquehome.org/House-Plans/1935-Sears/Lynnhaven.htm
http://www.antiquehome.org/House-Plans/1935-Sears/Lynnhaven.htm
http://kithousehunters.blogspot.com/2016/01/sears-houses-of-poets-corner-hartsdale.html
http://kithousehunters.blogspot.com/2016/01/sears-houses-of-poets-corner-hartsdale.html


Björknäs



BJÖRKNÄS, Olofsnäs
Byggnad uppförd 1934-36 av trä under plåttak Av August ”Gus” Lindblom.
August Lindblom emigrerade 1922 till Amerika men återvände i början av trettiotalet till Geta med 
hustrun Gunni. Båda återvände till Amerika 1938. Tidigare ägare mejeristen Algot Lindblom (bror till 
August), samt Christer Åkerholm som benämnde fastigheten ”HASSELBACKEN”
BJÖRKNÄS är inte längre i släkten Lindbloms ägo.



Carlsbo



CARLSBO, Vestergeta
Byggnad uppförd 1938 av trä, rappad, under filttak av Elisabeth ”Lisa” Sandberg. 
Moderniserat 1950 av dåvarande ägaren chauffören Ruben Carlsson.
CARLSBO har sedan dess bytt ägare.



Förebilden för entrén till Carlsbo återfinns i flera av de 
amerikanska husmodellerna. Fönstren är också av 
”amerikansk modell”.

https://www.searshouseseeker.com/2015/01/my-first-sears-crescent.html
https://www.searshouseseeker.com/2015/01/my-first-sears-crescent.html
https://www.bobvila.com/slideshow/11-vintage-houses-that-came-from-a-catalog-51521
https://www.bobvila.com/slideshow/11-vintage-houses-that-came-from-a-catalog-51521
https://www.searshouseseeker.com/2015/01/my-first-sears-crescent.html


De amerikanska husen var inte så välisolerade vilket också – enligt uppgift – var fallet 
med getahusen.



Hagalund 



HAGALUND (F.d. Filadelfia), Vestergeta
Byggnad uppförd 1937 av trä under plåttak av Erik Viktor Nordblom. Byggdes ursprungligen som 
filadelfiakyrka i Geta.
Erik Nordblom emigrerade 1901 till Amerika, men återvände efter några år till Åland.
HAGALUND är idag en privat bostad.



Fridhem



FRIDHEM, Bolstaholm
Byggnad uppförd på 1930-talet i trä under plåttak av Erik Viktor Nordblom.
Kanske det minst typiska Amerika-huset tills man ser hur grunden är murad.
FRIDHEM ägs idag av Erik Nordbloms barnbarn.



Grunden murad på ”amerikanskt” sätt (se också ”Vinterkärr”)

https://constructionmanuals.tpub.com/14045/css/Bricklaying-Methods-151.htm
https://constructionmanuals.tpub.com/14045/css/Bricklaying-Methods-151.htm


Västerbacka



VÄSTERBACKA (Nordqvistens), Skinnarböle
Byggnaden uppförd 1932 av trä under plåttak av byggnadsarbetaren Hugo Nordqvist.
Hugo Nordqvist föddes 1897 och emigrerade som ung till Amerika och arbetade bl.a. som 
brobyggare i New York. Han återvände till Åland under depressionen i början på 1930-talet och 
byggde sitt hus Västerbacka i Skinnarböle. Senare, troligtvis 1938, återvände han till New York och 
gifte sig 1943 med Helga Malmqvist från Finnö. Under ett av flera besök till Geta som Helga och 
Hugo Nordqvist gjorde, sålde Hugo sitt hus.
VÄSTERBACKA är inte längre i släkten Nordqvists ägo.



Nybacka



NYBACKA, Olofsnäs
Byggnad uppförd 1934 av trä under filttak av Erik Sundqvist och hans hustru Elina (Lina).
Erik Sundqvist, född 1895 i Skinnarböle, död 1963 i Olofsnäs.
NYBACKA har bytt ägare ett flertal gånger.





Nybacka har till det yttre också det likheter med den mycket populära husmodellen ”Lynnhaven”



Verandan stilenligt tillbyggd på gaveln 



Solbacka



SOLBACKA, Skinnarböle
Byggnad uppförd 1934 av trä (rappad) under plåttak av Karl Sundqvist och hans hustru Ida.
Karl Sundqvist emigrerade 1904 till Amerika och gifte sig där med Ida 1932, men paret återvände 
till Geta i början av trettiotalet (troligtvis 1934). Karl Sundqvist avled 1949 i Skinnarböle. Ida 
Sundqvist kom att bo i huset tills hon på äldre dar flyttade tillbaka till sin hembygd i Österbotten.
SOLBACKA är inte längre i släkten Sundqvists ägo.



Solstrand



SOLSTRAND, Finnö
Byggnaden är uppförd 1933 i tegel och trä under plåttak av Erik Leonard Malmqvist och hans hustru 
Agda, född Jansson.
Erik Malmqvist, född 1885 i Finnö, emigrerade till Amerika i början av 1900-talet men återvände till Åland 
på 1920-talet tillsammans med sin hustru och deras dotter Alfa, född 1913 i Amerika.  
SOLSTRAND ägs idag av Erik Malmqvists barnbarnsbarn. 



Inspirerat av den sk. Tudor-stilen

https://dchousesmarts.com/tag/sears-roebuck-tudor-houses/
https://dchousesmarts.com/tag/sears-roebuck-tudor-houses/
https://www.amazon.com/Tudor-Style-Revival-America-Present/dp/0789307936




Storäng



STORÄNG, Finnö 
Byggnaden uppförd 1934 av trä under plåttak av båtbyggaren Rudolf Boman och hans hustru Anni, 
född Boman.
Rudolf Boman, född 1897 i Finnö, emigrerade som ung till Amerika men återvände i början av 
1930-talet tillsammans med sin hustru och deras två barn, Edgar och Birdie, båda födda i Amerika. 
Edgar emigrerade åter till USA 1955.
STORÄNG (Enges) ägs idag av Rudolf Bomans barnbarn.





Vinterkärr



VINTERKÄRR, Vestergeta
Byggnad uppförd 1932 av tegel och trä under plåttak av August Backman.
Anders August Backman, född 1877 i Olofsnäs, död 1934 i Västergeta, var sjöman och snickare.
VINTERKÄRR är fortfarande i släkten Backmans ägo.







Dörrhandtag från 1928-års ”SEARS kit house”Dörrhandtag Vinterkärr



Amerikaminnen på Vinterkärr



Petters fäxet



”PETTERS LADUGÅRD”, Östergeta
Ekonomibyggnad uppförd av Pehr Mattsson i mitten av 1920-talet.
Pehr ”Petter” Mattsson född 1880 i Hammarland emigrerade 1906 till Amerika (Kanada) men 
återvände 1923 till Geta, där han uppförde nämnda ladugård och påbörjade grunden till ett 
bostadshus. 



Han återvände senare till Kanada, (troligen efter första hustruns död 1928) Pehr Mattsson 
avled 1933 i Montreal av sjukdom. Pehr var gift andra gången med Ida Maria Jansson född 
1895, vid Erik-Jans i Östergeta.





Källor:
Ålands bebyggelse i ord och bild (1963)

Vårt Åland (1993)
Vår Hembygd Åland (2003)
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