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av gårdens byggnader bevaras även en visthusbod 
från 1600-talet, fatburen, delvis uppförd med tim-
mer från 1500-talet. Fatburen torde därigenom vara 
en av Stockholmstraktens äldsta trähusbyggnader, 
eller möjligen den allra äldsta. Slutligen finns i 
sydost på fastigheten en mindre rödpanelad stuga, 
sannolikt från 1700/1800-tal. tomten är parklik-
nande med stora gräsytor, högvuxna, äldre träd och 
anlagda gångar. De kvarvarande byggnaderna från 
Stora Ängby säteri bildar tillsammans ett utsökt 
och välbevarat exempel på herrgårdsanläggning i 
mindre format från den karolinska tiden. bevarad 
planlösning och förnämlig inredning från bygg-
nadstid och 1700-tal är av betydelse anläggningens 

Ängby slott uppfördes under 1600-talets 
sista år, som huvudbyggnad till säteriet 
Stora Ängby, som hade bildats kring 
mitten 1600-talet genom sammanslag-
ning av ett antal äldre gårdar. Säteriets 
ursprungliga huvudbyggnad fyller i dag 
funktion som flygel. 

vy mot HuvudbyggNadeN till Stora ÄNgby år 1927: gavelFaSad mot Söder ocH HuvudFaSad mot öSter. Foto almberg o 
PreiNitz, SSm Fa51086.

vy mot Stora SaleNS öStra Sida med öPPeN SPiS 1927. Före 
1950-taletS reStaureriNg var vÄggarNa i SaleN marmorerade 
ovaN eN bröStPaNel, SaNNolikt Samtida med PardörrarNa. 
Foto göSta SelliNg, SSm:S Fotoarkiv.
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stora kulturhistoriska värde, liksom de exempel på 
enklare byggnader som uttrycks genom fatburen och 
snickarboden.

Huvudbyggnaden, flygelbyggnaden och fatburen 
på fastigheten Stora Ängby 22 är blåvärderade enligt 
Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassi-
ficering av stadens bebyggelse. Det innebär att de 
har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Den 
fjärde byggnaden, snickarboden, är grönvärderad för 
att markera att den är särskilt värdefull ur kulturhis-
torisk synvinkel.

I aktuell stadsplan har fastigheten markerats med 
Q1 och utgör ett ”reservat för kulturhistoriskt värde-
fullt område med publik verksamhet”. både bygg-
nader och tomt har detaljerade skyddsföreskrifter i 
planbestämmelserna.

oMrÅDESbESKrIVnIng
Ängby slott ligger i hjärtat av stadsdelen norra Ängby 
i bromma, nordost om bergslagsvägen mellan Åkes-
hov och råcksta. området är gammal kulturbygd, 

vilket bland annat gravfältet björklunds hage vittnar 
om. gravfältet är från järnåldern (ca 500 f. Kr. – 
1050 e. Kr.).

Kring den kvarvarande kärnan från den gamla 
herrgårdsanläggningen ligger i dag Stockholms 
största sammanhängande småstugeområde, uppfört 
från 1931 och huvudsakligen under 1930-talet på går-
dens gamla åker- och ängsmark. tomterna hyrdes på 
långa kontrakt med tomträtt och husen uppfördes 
av ägarna som självbyggeri, administrerat med hjälp 
av typritningar från stadens småstugebyrå. Inom 
området uppfördes såväl 1½-planshus som 1- och 
2-planshus i en placering nära gatan. Varje bygg-
nadstyp grupperades inom ett kvarter eller längs 
en gata och utmärktes av ljusmålad fasadpanel till 
röda tegeltak. Utformningen var enhetlig men med 
variation beträffande fönster- och dörrplacering. I 
dag har många av de relativt små husen byggts ut, 
men områdets ursprungliga karaktär är fortfarande 
välbevarad. norra Ängby är utpekat som en av de 
värdekärnor som uttrycker riksintresset för kultur-

vy mot HuvudFaSadeN till dageNS ÄNgby Slott. deN relativt eNkla HerrgårdSbyggNadeN Är karakteriStiSk För deN  
karoliNSka tideNS arkitektur: eNkel ocH vÄlProPortioNerad med PilaSteriNdelad FaSad Samt SÄteritak. Foto J. malmberg.
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miljövården Stockholms innerstad med Djurgården.
Stadsplanen från 1930 föreskrev de bergigare och 

mer svårbebyggda delarna som parkmark, liksom 
även de många fornlämningsplatser som ligger inom 
stadsdelen. Detta, jämte de i dag uppvuxna trädgår-
darna på den gamla bördiga åkermarken, har bidragit 
till den påtagliga grönska som tillsammans med den 
karakteristiska bebyggelsen är så utmärkande för 
området.

HIStorIK
Utgårdar till Åkeshov blir säteriet Stora Ängby
De gamla gårdarna i Ängby förvärvades av ägaren till 
Åkeshov, Åke axelsson natt och Dag, kring 1650. 
Efter dennes död 1653 slogs de samman till Stora 
Ängby säteri och en huvudbyggnad uppfördes med 
änkan anna Cruus som byggherre. Säteriets första 
huvudhuvudbyggnad var ett envånigt, rödfärgat 

timmerhus som omfattande sex rum och förstuga 
på en välvd källare. Därtill hade huset ett rymligt 
vindsplan under ett spånklätt tak. Intill fanns bodar 
och förrådsbyggnader samt en byggnad med eldstad 
för torkning av kött eller säd, en så kallad kölna. till 
anläggningen hörde bland annat även en trädgård 
”med skön frukt av något fyrtio äpple, päron och 
ber-gamotträn, som redan bär frukt, och stor plats 
att sätta fler …”. bergamott var ett slags päronträd 
med plattrunda frukter och karakteristisk smak.

En karta från 1685 visar att vad som på kartan 
uppges som ”herrbyggningen” har samma läge som 
dagens flygelbyggnad, vilken följaktligen torde vara 
säteriets första huvudbyggnad. Den visthusbod som 
i dag står strax nordost om flygeln var vid samma tid 
nyuppförd, men senare undersökningar har visat att 
den hade uppförts med återanvändning av timmer 
från 1500-talet.

HuvudbyggNadeNS eNtréPort med ProFilerad omFattNiNg 
ocH överliggare av HuggeN ocH målad SteN Samt Par-
dörrar med HelFraNSka FyllNiNgar. Foto J. malmberg.

deN krySSvÄlvda FörStugaN mot eNtréPorteN. i Huvud-
byggNadeNS botteNvåNiNg FiNNS Flera exemPel På eN 
dörrtyP med Fyra FyllNiNgar Som Förekom uNder både 
1600-talet ocH 1700-taletS Förra del. Foto J. malmberg.
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En ny huvudbyggnad uppförs
Efter flera ägarbyten förvärvades Stora Ängby år 1692 
av Karl XI:s tjänsteman baltzar brandenburg, då ny-
ligen adlad Ehrenstolpe. Denne hade före köpet ar-
renderat gården under ett par år. baltzar Ehrenstolpe 
lät uppföra dagens huvudbyggnad på en höjd sydväst 
om den tidigare huvudbyggnaden, som istället fick 
en underordnad funktion som flygel. Möjligen reve-
terades flygeln vid samma tid. av samtida handlingar 
att döma kan man anta att den nya huvudbyggna-
den stod färdig 1696.

Den nya huvudbyggnaden uppfördes i sten. En 
senare uppmätningsritning, från 1769, visar ett hus 
i karolinsk stil med enkel men symmetriskt indelad 
fasad. bottenvåningens fasad är utformad som en 
sockelvåning medan den högre våningen 1 trappa 
inde-las genom pilastrar. taket har två fall och är ett 
för tiden karakteristiskt valmat säteri-tak, i detta fall 
med frontespis. Planen är relativt enkel och syste-
matisk. I bottenvåningen ligger en förstuga med 
sidolagt trapphus, ett vinkelbyggt, välvt kök samt 

i Äldre tid var köket Förlagt till HuvudbyggNadeNS botteNvåNiNg. i dag bevaraS eN murad SPiSkåPa ocH vÄlvda tak i deN 
tidigare kökSregioNeN. Foto J. malmberg.

i botteNvåNiNgeN 
FiNNS eN eNklare tyP 
av iNredNiNg FråN 
1600- ocH 1700-talet. 
HÄr ett exemPel På eN 
eNkel, gröNglaSerad 
kakelugN med 
urSPruNg i 1700- 
talet, SeNare omSatt 
ocH FöreNklad till 
FormeN. rummet Har 
eNkla, SNedStÄllda 
brÄdor Som takliSt.  
Foto J. malmberg.
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deN Stora SaleN På det övre våNiNgSPlaNet bevarar eN PåkoStad iNredNiNg med Stucktak ocH dekorerad öPPeN SPiS 
FråN 1690-talet. deN låga FotPaNeleN NytillverkadeS På 1950-talet För att FörStÄrka rummetS barockkaraktÄr, Par-
dörrarNa Är FråN 1700-taletS SeNare HÄlFt. Foto J. malmberg.

mindre rum på rad, med eller utan välvda tak. re-
presentativa rum och bostadsrum är förlagda till den 
högre våningen 1 trappa. Det ovanliggande planet 
domineras av en stor sal med fönster mot väster och 
söder, i övrigt fördelas sex mindre rum på rad längs 
yttermurarna.

I synnerhet salen på våningen 1 trappa fick en 
påkostad inredning genom stucktak och öppen spis 
med dekorativt överstycke. arbetet är tillskrivet 
den italienske stuckatören giuseppe Marchi, bland 
annat verksam i Slottskapellet 1695 samt på Drott-
ningholm 1701.

1700- och 1800-talen
Efter baltzar Ehrenstolpes död år 1735 står Carl 
Hermelin, senare riksråd, som ägare till Stora Ängby. 
Hermelin innehade egendomen fram till 1764, en 
period under vilken Carl och hans hustru Hedwig 
Ulrica fick åtta barn, varav endast ett levde till vuxen 
ålder. En son dog på Stora Ängby.

Efter Carl Hermelin övertog kammarherre David 
Stierncrona Stora Ängby. Familjen Stierncrona ägde 

även Åkeshov och drev Stora Ängby i sambruk med 
Åkeshov, genom en arrendator boende på Åkeshov. 
Efter att Stierncronas hade innehaft Stora Ängby i 
drygt nittio år, till 1857, ägdes gården av olika bor-
gare i Stockholm fram till 1900-talets första år.

Stockholms stad förvärvar mark i Bromma
År 1904 förvärvade Stockholms stad Stora Ängby 
och ytterligare ett antal gårdar i bromma som 
markresurs för stadens framtida utbyggnad. Fram 
till dess att området började bebyggas med småhus 
på 1930-talet fortsatte olika arrendatorer att driva 
går-dens jordbruk, men 1932 lades det ner för gott. 
Efter hand har två arbetarbostäder och merparten 
av gårdens uthus med ladugård och stall nordost om 
huvudbyggnaden tagits bort. Den gamla visthus-
boden, fatburen, uppmärksammades tidigt för sin 
ålderdomlighet och restaurerades av den framstående 
kulturhistorikern Sigurd Erixon 1934.

Huvudbyggnaden stod länge oanvänd, undantaget 
en tillfällig användning som ungdomshärbärge samt 
som militärförläggning under 1940-talet. Förfallet av 
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byggnaden tilltog och i början av 1950-talet var den 
i stort behov av upprustning. Efter olika förslag till 
användning beslöt stadens fastighetsnämnd att låta 
bromma hemvärn förvalta fastigheten för både hem-
värnets behov och för uthyrning till allmänheten 
”för sammankomster och dylikt”. Förmodligen är 
det först vid denna tid som Stora Ängby mer allmänt 
benämns Ängby slott.

Den norra flygeln innehöll vid stadens övertagan-
de fyra enkla arbetarbostäder om 1 r.o.k. Fasaderna 
iordningställdes genom ny revetering år 1946 och på 
1950-talet in-reddes en vaktmästarbostad i flygelns 
södra del. 1961 skapades en samlingslokal för hem-
värnet i den norra delen, genom sammanslagning av 
två rum.

Det lilla envåniga trähuset längst i sydost på fast-
igheten anges på en karta 1926 som snickarbod, men 
användes möjligen tidigast som torpstuga. Efter att 

jordbruket på Stora Ängby lagts ner kom den tidi-
gare snickarboden att användas av gatukontoret som 
värmestuga. På 1950-talet byggdes den till mot norr 
med en förstuga och mot väster med ett litet förråd.

Upprustning och renovering
Efter ett större anslag från stadsfullmäktige 1954 
kunde Fastighetskontoret projektera för huvudbygg-
nadens upprustning. Då mycket av de ursprungliga 
och äldre inredningarna var bevarade kom upp-
rustningen främst att handla om återställande av 
förslitna och skadade ytskikt samt komplettering av 
enskilda byggnadsdelar, som fönsterbågar, socklar, 
delar av paneler och foder i äldre stil. Dessutom 
hade markfukten vållat röta i bottenvåningens 
bjälklag, vilket åtgärdades. Under arbetet i salen på 
vå-ningen 1 trappa fann man dekorativa målningar 
på fönstersmygpanelerna, vilka togs fram och kon-

SaleNS FöNSterSNickerier Är delviS bevarade FråN byggNadS-
tideN. FöNSterSmygPaNelerNaS urSPruNgliga dekoratioNS-
målNiNgar SkraPadeS Fram ocH koNServeradeS i SambaNd 
med HuvudbyggNadeNS reStaureriNg På 1950-talet. Foto J. 
malmberg.

i de miNdre rummeN På det övre våNiNgSPlaNet FiNNS Stuck-
liSter FråN SåvÄl byggNadStideN Som 1700-talet, SNickerier 
FråN 1700-talet Samt Flera kakelugNar FråN Samma Sekel 
med dekorativa blomStermotiv, Som FotograFietS ruNda 
kakelugN FråN 1700-taletS tredJe kvartal. Foto J. malmberg.
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FlygelbyggNadeN FråN 1600-taletS mitt var SÄterietS urSPruNgliga HuvudbyggNad, tidigaSt ett rödFÄrgat timmerHuS med 
SPåNtÄckt tak. SeNare PutSadeS FaSaderNa meN byggNadeN bevarar FortFaraNde eN ålderdomlig karaktÄr. vy mot FlygelNS 
öStra FaSad. Foto J. malmberg.

serverades. På våningen 1 trappa inreddes en modern 
köksavdelning i två av de gamla bostadsrummen och 
i bottenvåningen inreddes garderob och toaletter i 
den ursprungliga köksavdelningen. Våren 1957 var 
arbetet avslutat. Därefter har skett ett kontinuerligt 
underhåll, exempelvis renoverades salsgolvet av ek 
1998. År 2003 tillkom en utrymningstrappa på södra 
gaveln.

I juli 2005 överfördes fastigheten till ab Stads-
holmen.

I dag drivs verksamheten i huvudbyggnad och 
flygel genom stiftelsen Hemvärnsgården och Hem-
värnet, bromma lottakår, sångkörer och övriga 
föreningar har Ängby slott som träffpunkt. Huvud-
byggnaden hyrs även ut av stiftelsen till fest och 
konferens. Fatburen bevaras som ett betydelsefullt 
minne från äldre tider och den tidigare snickarbo-
den längst i sydost på fastigheten används numera i 
dagbarnsverksamhet.

byggnaDSbESKrIVnIng
Huvudbyggnad
Exteriör
Huvudbyggnaden har ett välbevarat uttryck från 
byggnadstiden kring 1700. Den är i två våningar, 
fem fönsteraxlar lång och tre fönsteraxlar bred. Den 
låga bottenvåningen är slätputsad ljusgrå med en 
centralt placerad entré mot öster. Entrén har delvis 
glasade helfranska pardörrar och en profilerad om-
fattning av huggen, gråmålad sten med profilerad 
överliggare, av allt att döma från byggnadstiden. 
ovanvåningen har gulrosa, slätputsade fasader 
med smala lisener mellan varje fönsteraxel samt 
hörnli-sener. Fönstren har en indelning karakteris-
tisk för 1800-talet med fyra respektive sex rutor i 
bottenvåning respektive ovanvåning. bågarna har 
delvis beslag av 1700-talstyp. Fasaden kröns av en 
kraftigt profilerad taklist i samma putsbehandling 
som lisener och sockel. taket är ett tvådelat så kallat 
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På eN liteN kulle NordoSt om HuvudbyggNad ocH Flygel Står deN gamla FatbureN, ett timmerHuS Som uPPFördeS På 1600-talet 
med återaNvÄNdNiNg av Stockar FråN eN ÄNNu Äldre byggNad. Foto J. malmberg.

säteritak, täckt av svartmålad plåt, med frontespiser 
på vardera långsidan och två plåtklädda skorstenar.

Interiör
Interiörerna bevarar huvudsaklig planlösning från 
byggåret med betydande delar av fast inredning från 
dels byggtiden, dels 1700-talet. I bottenvåningen är 
förstugan och de delar som ursprungligen ingick i 
köksavdelningen välvda, och en stor murad spiskåpa 
bevaras i ett av utrymmena. På planet finns även 
grönglaserade kakelugnar av enkel 1700-talstyp lik-
som dörrar med fyra utanpåliggande fyllningar av en 
typ som förekom under såväl 1600- som 1700-talet. 
Flera av dörrarna har dekorativa arabeskmålningar 
av 1600-talstyp och samtida gångjärnsbeslag. golven 
är till del lagda med kalksten, liksom den välbevarade, 
murade trappan till ovanliggande våningsplan har 
kraftiga plansteg av kalksten.

Våningen 1 trappa präglas av den stora salen med 

välbevarat stucktak samt öppen spis med dekorativt 
överstycke från byggnadstiden. Från samma tid finns 
fönstersmygpaneler med arabeskmålningar och 
fönsterbänkar, liksom golvet av ek med kalkstensfris 
har karaktär av 1600-tal. Salens pardörrar är från 
1700-talets senare hälft. I planets övriga rum åter-
kommer såväl inredning från byggnadstiden, främst 
genom taklister och delar av fönstersnickerier, som 
inredning från 1700-talet. bland det senare märks 
särskilt blåvita kakelugnar, dörrsnickerier och taklister. 
Här finns även spår av 1800-tal, exempelvis en rund, 
vit kakelugn. I kök och serveringsrum bevaras 
skåpinredningen från dess iordningsställande det på 
1950-talet.

Flygelbyggnad
Exteriör
Flygelbyggnaden ligger öster om men parallellt 
med huvudbyggnaden. byggnaden är enkel med en 



Stora Ängby 22  –  norra Ängby

11 

tomteN till FaStigHeteN Stora ÄNgby 22 Är ParklikNaNde med HögvuxNa trÄd, Stora grÄSytor ocH gåNgStråk. vy geNom 
alléN uPP till HuvudbyggNadeNS eNtré. till Höger i bild Skymtar FlygelbyggNadeN. Foto J. malmberg.

påtaglig karaktär av 1600-tal, en våning hög på en 
hel källare samt fem fönsteraxlar lång och två axlar 
bred. Fasaderna är, ovan den kraftiga, putsade sten-
sockeln, slätputsade gula och avslutas uppåt med en 
profilerad taklist. taket är ett valmat, tegeltäckt sa-
deltak med två skorstenar. Entrédörr och källardörr i 
ostfasaden är enkla, panelade och med bandgångjärn 
av äldre typ, entrédörren dessutom med spröjsat 
överljus. Fönstren är småspröjsade och av 1700-tal-
skaraktär med släta omfattningar samt beslag av 
1700-talstyp. 

Interiör
I besökt del av interiören återfinns flera ålderdomliga 
4-fyllningsdörrar med rundade plattgångjärn, av 
samma typ som finns i huvudbyggnaden. Dörrarna 
har svängda foder från 1900-talets förra del. Sam-
lingslokalen i byggnadens nordöstra del präglas av 
tidigt 1960-tal, då den inreddes.

Fatbur
Fatburen, den gamla visthusboden på en höjd ytter-
ligare längre mot nordost, står på syllstenar och är 
knuttimrad i en ålderdomlig teknik. Stockarna är 
avfärgade med röd slamfärg och sadeltaket är tegel-
täckt. I fasaden finns gluggar med skjutluckor och 
en enkel bräddörr.

Snickarbod
Stugan längst i sydost på fastigheten är ett envånigt, 
panelat och rödmålat trähus. byggnaden har en 
karaktär av enkelt 1800-tal. Sadeltaket är täckt av 
tegel och kröns av en hög skorsten. Mot norr har 
byggnaden en sekundärt tillbyggd förstuga och mot 
väster ett förråd. Dörrarna är panelade och fönstren 
spröjsindelade till fyra rutor. Fönstren kan slutas 
med fönsterluckor.
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byggnader och miljöer med stort kulturhistoriskt 
värde berättar alltid något väsentligt. Det kan handla 
om stadsutveckling, samhällsförändringar, arkitek-
tur, stilideal eller hantverksmetoder, men också om 
hur människor har bott och inrett sina hem eller 
om de skilda livsvillkoren för olika sociala skikt. att 
fastig heterna byggts om och moderniserats under 
årens lopp är en del av historien. 

Vi och våra hyresgäster är tillfälliga brukare i ett 
långvarigt historiskt skede. Vi har ett gemensamt 
ansvar för att aktivt och på ett varsamt vis bevara 
de värdefulla miljöerna till framtida generationer. 
Varsamhet kan bland annat innebära att behålla 
äldre planlösningar och att vara rädd om inrednings-
detaljer som paneler, dörrar, lister och kakelugnar. 
anpassningar och förändringar kan ske, men utan 
att vi förvanskar oersättliga värden. Individuella be-
dömningar måste alltid göras från fall till fall. Vi ska 
inte glömma att stilar och behov skiftar över tiden. 
Det vi idag kan tycka vara otidsenligt kan av kom-

mande generationer upplevas positivt och värdefullt.
att använda traditionella material som kalkputs 

eller oljefärg är också viktigt, liksom att utforma 
nya inredningsdetaljer så att de passar i miljön. Vid 
vanlig städning och rengöring måste vi ta hänsyn till 
att de material och ytskiktsbehandlingar som finns 
i husen – till exempel trä, kalksten, stuck, oljefärg, 
limfärg och linoleum – är ömtåliga och kräver sär-
skild försiktighet. Även innergårdar och trädgårdar 
har sina särskilda förutsättningar och ska skötas och 
utvecklas så att karaktären bevaras. 

Stadsholmen har samlat sina riktlinjer för fastig-
hetsunderhåll i broschyren ”Ett stockholmskt 
kulturarv – att förvalta borgarhus och kåkar”. alla 
hyresgäster har fått skriften, men den finns också 
på vår hemsida. Här finns också några konkreta råd 
om hur man som hyresgäst bäst vårdar de gamla 
husen och miljöerna. På Stockholms stadsmuseums 
hemsida finns allmän information om byggnadsvård, 
www.stadsmuseum.stockholm.se.
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