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Fig. 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 
1:100 000.
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Förord 
Ekerö kommun äger och förvaltar Ekebyhovs slottsområde. Området utgörs av 
ett en herrgårdsanläggning med ett 20-tal byggnader bevarade från olika tider, 
trädgårds- och parkanläggningar omgivet av odlingslandskap och skog. Ekeby-
hovs herrgård och en byggnad som kallas Citadellet samt ett område kring slottet 
är byggnadsminne enligt kulturminneslagen. 

Kommunen har påbörjat ett arbete med att se över hur Ekebyhovs slottsområde 
kan bevaras och utvecklas. Inför detta arbete har Stockholms läns museum fått i 
uppdrag att utarbeta en kulturmiljöanalys och kulturhistorisk värdering att verka 
som ett kulturmiljöunderlag inför fortsatt planering av området. I föreliggande 
arbete har utredningsområdet begränsats till det område som avgränsats som 
kulturhistoriskt värdefullt område enligt kulturmiljöprogram för Ekerö kommun 
1988. Arbetet kan användas som ett kulturhistoriskt underlag för den kulturhis-
toriskt värdefulla anläggning som Ekebyhovs slottsområde utgör och kan använ-
das i den fortsatta vården, förvaltningen och planeringen av området. 

Arbetet har utförts på uppdrag av Ekerö kommun och har arbetats fram av anti-
kvarie Lisa Sundström, Stockholms läns museum. Beskrivningen av det äldsta 
Ekebyhov och fornlämningar har utarbetats av arkeolog Andreas Nordberg, 
Stockholms läns museum. Foton har, om inget annat anges tagits av Lisa Sund-
ström. Från Ekerö kommun har Elisabeth Lunde medverkat med synpunkter på 
innehållet. 

Arbetet har utförts under vintern och våren 2008.
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Sammanfattning
Ekebyhov bildades som säteri på 1600-talet av de tre äldre gårdarna Ekeby, Hof-
gården och Gällsta, vilka avhystes efter säteriets etablering. Efter de äldre går-
darna,	som	inte	längre	finns	kvar,	återfinns	i	området	fornlämningar	och	gravfält	
som påminner om de förhistoriska bosättningsplatserna. 

Säteriet bebyggdes med ett stenslott som snart förföll och revs under 1700-talet. 
Efter	1600-talsslottet	finns	sandstensskulpturer	bevarade	men	även	den	tillhö-
rande	barockträdgårdens	utbredning,	rester	av	stenmurar,	träd	och	träfigurer.

En av stormaktstidens rikaste män, Carl Gustaf  Wrangel, påbörjade 1674 en 
ny herrgård av trä, som idag är Ekebyhovs huvudbyggnad. Under 1700-talet 
fick	Ekebyhov	fick	sin	nuvarande	form	med	en	karolinsk	herrgårds	gruppering	
av byggnader och trädgård kring en mittaxel i barockens stilideal. Under 1700-
talet anlades den stora bersån i trädgården och omkring 1800 planterades mo-
derträden till den intilliggande bokskogen efter sin tids engelska trädgårds- och 
parkideal. Vid tiden anlades också allén, vilket var ett vanligt tillskott till större 
herrgårdsanläggningar.

Trädgården utökas under 1800-talet med exotiska växter, träd och former efter 
sin tids tyska ideal. Under det tidiga 1900-talet formas den nuvarande Ekeby-
hovsparken genom det stora antalet trädslag som planterades in och trädgården 
och parken försågs med grindstolpar. Vid tiden inriktades gården på handels-
trädsgårdsmästeri och en plantskola startades med stora odlingar av plantor, bär, 
grönsaker och frukt. Till verksamheten användes också parkens inplanterade 
träd för s.k. snittgrönt och Ekebyhov blev en av landets största producenter för 
varan. Rörelsen var omfattande och förutom växthus och vattentorn för verk-
samheten uppfördes för de många anställda ett antal bostäder inom området. 

Redan på 1600-talet var trädgården uppodlad med fruktträd. Fruktodlingen ut-
vecklades och vid 1900-talets början var produktionen av frukt stor. I trädgården 
finns	en	fruktträdgård	kvar	som	idag	utgör	en	av	Sveriges	äppelgenbanker.

Plantskoleverksamheten lades ned i början av 1960-talet och den sista ägaren 
sålde gården till kommunen som idag använder herrgården för kulturaktiviteter 
samt kurs- och konferensverksamhet. Andra byggnaderna inom området hyrs ut 
som bostäder eller till annan verksamhet. Ett antal fastigheter inom området har 
styckats av och sålts till privatbostäder.

Ekebyhovs slottsområde bildar genom de välbevarade byggnaderna från 1600-
talet och framåt, trädgård, solitära träd, park, allé och odlingslandskap en sam-
manhållen helhetsmiljö som omfattas av stora kulturhistoriska värden.

Området har sådana kulturhistoriska värden lokalt, regionalt och nationellt att 
området ska bevaras och utvecklas. Höga bevarande- och anpassningskrav ska 
gälla inom området och målet bör vara att miljön återupprättas genom en kul-
turhistoriskt inriktad vård och utveckling med hänsyn till den kulturmiljö som 
området utgör.
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Fastighetsuppgifter 

Fastighetsdata

Fastighet: Del av Ekebyhov 1:1, Ekebyhov 1:508 och Ekebyhov 1:394 (samt 
fastigheterna Ekebyhov 1:505, 1:524, 1:525, 1:523, 1:392 belägna inom 
fastigheterna Ekebyhov 1:1 och 1:508)

Adress: Björkuddsvägen

Socken: Ekerö socken

Kommun: Ekerö kommun

Län: Stockholms län

Landskap: Uppland

Ägoförhållanden

Ekebyhovs slottsområde ligger på fastigheten Ekebyhov 1:1, 1:508 och 1:394 
som ägs och förvaltas av kommunen. Inom fastigheten har mindre tomter, med 
byggnader som i äldre tid hört till Ekebyhovs slott, styckats av och försålts till 
privatpersoner. Till fastigheten Ekebyhov 1:1 hör även Gällsta ö och Jungfru-
sundsåsen som inte omfattas av föreliggande utredning.

Fig. 2. Fastighetskarta. Del av Ekebyhov 1:1, 1:508, 1:394  m.fl. Utredningsområdet markerat med streckad 
linje.
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Skydd enligt Kulturminneslagen och Miljöbalken

Byggnadsminne enligt Kulturminneslagen

Ekebyhovs herrgård är sedan 1970 enskilt byggnadsminne enligt 3 kapitlet KML 
(Kulturminneslagen). Byggnadsminnesförklaringen omfattar Ekebyhovs herr-
gård, Citadellet samt ett område kring byggnaderna. 

Enligt Kulturminneslagen har länsstyrelsen tillsyn över de enskilda byggnadsmin-
nena och skall följa vård och underhåll av byggnaderna samt bevaka att arbetena 
utförs på ett från kulturhistorisk synpunkt riktigt sätt. Byggnadsminnesförkla-
ringens skyddsföreskrifter innebär att huvudbyggnaden utan länsstyrelsens till-
stånd	inte	får	rivas,	flyttas	eller	till	sitt	yttre	ombyggas	eller	repareras.	Åtgärder	i	
huvudbyggnadens inre ska utföras i samråd med länsstyrelsen. Citadellet får inte 
till sitt yttre ombyggas eller repareras utan länsstyrelsens tillstånd. Ett område 
kring byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd ytterligare bebyggas eller 
bli föremål för annan väsentlig förändring. Vidare ska byggnaderna underhållas 
löpande och skyddsområdet ska hållas i vårdat skick.

Fig. 3. Byggnadsminnets skyddsområde markerat med streckad linje. Ur byggnadsminnesförklaringens 
skyddsföreskrifter.
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Fornlämningar enligt Kulturminneslagen

Parken direkt norr om Ekebyhovs herrgård är en fast fornlämning och skyddas 
enligt Kulturminneslagens 2 kapitel. Ca 400 m väster om herrgården ligger läget 
för	det	gamla	Gällsta	by	och	ca	500	m	söder	om	herrgården	finns	läget	för	yt-
terligare en bytomt samt ett gravfält som också är fasta fornlämningar. 

Inom fornlämningarnas områden får inga markingrepp göras utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Det är vidare förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
den fasta fornlämningen. Till den fasta fornlämningen hör ett så stort område 
på marken som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 

Av	övriga	lämningar	inom	området	finns	bebyggelselämningar,	murrester,	sten-
grunder,	kvarngrund	samt	ett	minnesmärke.	Se	fig.	4.

Biotopskydd och Naturminne enligt Miljöbalken

Allén har ett biotopskydd. I ett biotopskyddsområde får inte verksamhet bedrivas 
eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Enligt lagen om Biotopskydd i 
Miljöbalkens 7 kapitel 11§ krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att avverka eller 
utföra omfattande beskärningsarbeten i en allé.

Ekebyhovseken är ett av länets 140 naturminnen enligt bestämmelser i 7 kapitlet 
10§ Miljöbalken.

Planer och program

Översiktsplan

I översiktsplan för Ekerö kommun anges att ”Ekebyhovs slott med park är ett 
område som fungerar som strövområde och mötesplats för såväl Ekeröbor som 
besökare. Området används redan för många olika aktiviteter men bör kunna 
utvecklas ytterligare i samverkan också med aktiviteter knutna till Jungfru-
sundsåsen.”

Översiktsplan föreslår bl.a. att ”Ekebyhovs slott och park som kulturmiljö, kul-
turcentrum och besöksmål ska särskilt prioriteras” och att ”Kultur- alternativt 
naturreservat bör bildas för Ekebyhovs slott och park”.

Kulturmiljöprogram för Ekerö kommun

Ett område omkring Ekebyhovs herrgård utgör ett s.k. kulturhistoriskt värdefullt 
område enligt Kulturmiljöprogram framtaget för Ekerö kommun. Området är i 
programmet presenterat som en helhets- och närmiljö av stort lokalt kulturhis-
toriskt värde. Dokumentet utgör inte ett formellt skydd men ska ligga till grund 
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för kommunens fortsatta planarbete och utgör en viljeyttring för skydd av kul-
turhistoriska värden i kommunen.

Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer

Ekebyhovs slottsområde är redovisat som en kulturhistoriskt värdefull miljö av 
regionalt intresse i Stockholms län enligt underlag för regionplanearbetets sam-
manställning av kulturhistoriska miljöer av regionalt intresse i Stockholms län 
(Stockholmsregionens Kulturhistoriska miljöer, Landsbygdens kulturmiljöer, 
Underlag för regionplanering I, Stockholms läns landsting, Regionplane- och 
trafikkontoret,	Stockholm	1989).

Fig. 4. Karta med markerade fasta fornlämningar, FMIS, Riksantikvarieämbetet. (Raä nr 
Ekerö 84:1, gårdstomt. Raä nr Ekerö 88:1, övrig lämning – vapensköldarna. Raä nr Ekerö 
47:1, huvudbyggnad – murrester, murrester efter muromgärdad trädgård, grundmurar. Raä nr 
Ekerö 71:1, ev. husgrund 3 m norr om grind. Raä nr Ekerö 174:1, minnesmärke utgjort av 
ett ordensemblem av järn. Raä nr Ekerö 193:1, möjlig grund efter gårdens gamla kvarn. Raä 
nr Ekerö 85:1, Bytomt/gårdstomt. Raä nr Ekerö 189:1, stensättning. Raä nr Ekerö 195:1, 
194:1, gravfält. Raä Ekerö 132:2, gravfält.)

Ekerö 47:1

Ekerö 71:1

Ekerö 88:1

Ekerö 174:1

Ekerö 189:1

Ekerö 85:1

Ekerö 195:1

Ekerö 194:1

Ekerö 84:1

Ekerö 137:1-3

Ekerö 50:1

Ekerö 
131

Ekerö 132

Ekerö 193:1
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Fig. 5. Byggnadsplan 
för del av Ekebyhov 
1:1, fastställd 1982, 
Ekerö kommun. Bild-
bearbetning Tora An-
dersson.
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Byggnadsplan

För Ekebyhovs slott gäller en byggnadsplan fastställd 1982. Planen omfattar en 
del av fastigheten Ekebyhov 1:1 och Ekebyhov 1:508 och redovisar kursgård där 
delar	av	befintlig	bebyggelse	är	Q-märkt	(kulturreservat).	Planen	medger	möjlig-
het till nybyggnad av kursgård i västra delen av parken. Av övrig bebyggelse till 
gården är inspektorsbostaden, f.d. kuskbostaden och magasinet markerade med 
q (särskilda miljöhänsyn) i plan. Stora delar av Ekebyhovs park och bebyggelse 
ligger utom planområdet.

Vård- och skötselplaner

Skötselplan	med	målbeskrivning	för	Ekebyhovsparken,	Åtgärdsprogram	för	Sto-
ra Bersån, Vårdplan för trädbeståndet i Ekebyhovsparken och Trädinventering, 
konditionsbedömning och åtgärdsplan avseende Ekebyhovs allé har upprättats. 
Skötsel- och vårdplanerna ska ligga till grund för det övergripande framtida ar-
betet med att vårda, underhålla och föryngra trädbeståndet i parken. 

                                                                                      

Användning, verksamhet och skötsel

Utflyktsmål

Ekebyhovsparken är ett populärt rekreationsområde för kommunens innevånare 
men även många andra söker sig hit för att uppleva skogen och parken och är 
idag	ett	omtyckt	utflykts-	och	turistmål.

Kurs- och konferensgård/Kulturcentrum

Ekebyhov har också en viktig funktion i kommunens kulturliv och har blivit ett 
centrum för kulturaktiviteter i kommunen. Genom ett avtal mellan kommunen 
och Ekebyhovs slotts intresseförening, som är en paraplyorganisation för ett 
60-tal ideella föreningar i Ekerö kommun, ansvarar de ideella föreningarna för 
verksamheten under helgerna, medan kommunen disponerar herrgården under 
vardagarna och under sommaren.

Under veckorna används Ekebyhovs herrgård för kurser och konferenser. 
På helgerna svarar intresseföreningen för verksamheten med program, café och 
konstutställningar. I galleriet ställer konstnärer från Ekerö och andra ut sina 
verk. 

Under	större	helger	ordnas	allmänt	traditionellt	firande	som	t.ex.	under	valborg,	
midsommar och jul. Också andra kulturevenemang äger rum på och i slottet. 
Det är t.ex. populärt att hyra in sig på herrgården för bröllop och födelsedagar.
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Övriga byggnader – användning och verksamhet

Övriga byggnader inom området, som ägs av kommunen, används i kommunens 
drift av området eller hyrs ut som privatbostäder eller för andra olika verksamhe-
ter. Citadellet används i kommunens dagverksamhet för lindrigt förståndshandi-
kappade, som också utför parkarbeten i samarbete med Parkgruppen. 

Stallet hyrs ut till Ekerö Ridskola som driver en omfattande verksamhet inom 
området	med	fler	 stallbyggnader,	 ridhus	och	hästhagar.	Knalleberg	hyrs	ut	 till	
Mälarö skid- och orienteringsklubb och Sjötuna används som café till skidan-
läggningen vid Jungfrusundsåsen. Ladan och svinhuset ingår i ett arrende till en 
lantbrukare som uppodlar den öppna dalgången och som hyr ut byggnaderna 
till privatpersoner och företag till förvaring och ateljé. Några byggnader inom 
området är öde och står utan användning.

Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken

När kommunen övertog Ekebyhov hade parken under många år lämnats utan 
tillräcklig skötsel. En särskild grupp ”Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken” bil-
dades av Ekebyhovs intresseförening och kommunen för att fungera som råd-
givare till kommunen. Genom kommunens försorg och de ideella föreningarnas 
medverkan renoveras parken efterhand som pengar och personella resurser kan 
ställas till förfogande. Den löpande skötseln som gräsklippning o.s.v. utförs av 
kommunens personal. Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken har varit påtryckare 
för att de kulturhistoriska, sociala och naturbundna värden som parken har ska 
tas till vara. 

Äppelgenbanken

Genom Ekebyhovs bevarade äppelsorter är herrgården plats för en s.k. äppel-
genbank som tillkom 1998 genom ett avtal mellan Ekerö kommun och Nord-
iska Genbanken. Nordiska Genbanken samarbetar med olika institutioner och 
organisationer runtom i Norden som har tagit på sig att odla och därmed bevara 
olika fruktsorter. Ekebyhov är en av ca 15 klonarkiv i Sverige. De äppelsorter 
som	finns	i	Ekebyhovs	äppelgenbank	omfattar	nyplanterade	träd	av	sorter	som	
har anknytning till Uppland och Mellansverige samt till äldre äppelträd av olika 
välkända brukssorter. Beskärning av äppelträden utförs av Sveriges Pomologiska 
Sällskap. Allmänheten inbjuds att följa beskärningsarbetet och rundvandringar 
anordnas i samband med s.k. äppeldagar då fruktutställning och sortbestämning 
ordnas.
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Historik

De äldsta bosättningarna 

De äldsta spåren av mänsklig närvaro på Ekerö härrör från stenåldern. Då låg 
stora delar av Ekerö under vatten, men vissa delar av ön som idag utgörs av höj-
der stack upp som öar i den dåvarande skärgården. På dessa vistades människor 
som	levde	av	framför	allt	fiske	och	jakt.	

Under bronsåldern och den äldre järnåldern sker att döma av fornlämningarna 
en gradvis exploatering av ön. Ett röse (RAÄ 165) är placerat på en bergsrygg 
ungefär 50 meter över havet, ett par hundra meter sydöst om Väsby och nordost 
om Gräsåker. Rösena från mitten av bronsålder är ofta placerade på just detta 
sätt, på åsar och bergskrön där de har varit synliga på stora avstånd. Områdets 
andra	 röse	 (RAÄ	139)	 återfinns	 tillsammans	med	 två	 ensamliggande	 stensätt-
ningar (RAÄ 72, 191) på en höjdsluttning nära stranden mellan Rödsten och 
Jungfrusund. Flertalet ensamliggande gravar inom området ligger dock samlade 
relativt centralt på ödelen, i nära anslutning till den öst-västliga dalgång som delar 
ödelen på mitten. Inom samma område påträffas även såväl gravfält från äldre 
och yngre järnåldern som medeltida bytomtslämningar, vilket tillsammans kan 
mycket väl visa att dessa lokaler började användas som bosättningar redan under 
yngre bronsålder och äldsta järnålder. Man kan anta att det åtminstone delvis var 
de för åkerbruk goda jordarna som lockade människor att slå sig ned där.

Gällsta – den dominerande byn 

Den dominerande byn under yngre järnåldern och långt in i sen tid tycks av 
mycket att döma ha varit Gällsta (RAÄ 85), som låg ungefär 500 meter väster om 
Ekebyhov, men som idag är övergiven. 

Fig. 6. Allteftersom Ekerös landmassa höjde sig ur havet tog människorna marken i bruk. 
Karta: Stockholms läns museum.
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På 1540-talet bestod Gällsta by av fem kronohemman, varav två gårdar dock 
sades ha legat öde sedan länge. Det tidigaste skriftliga belägget på byn Gällsta 
härrör från 1356 (in Giæltestum), då det berättas att en Peter Karlsson byter till sig 
delar av Gällsta, Träkvista, Väsby och Närlunda. 

Gällsta	 skiftar	 därefter	 ägare	 ett	 flertal	 gånger	 genom	 byten	 och	 donationer,	
bland annat av Sten Sture den äldre. Därefter, hamnar gårdarna i Kronans ägo 
och införlivas senare i säteriet Ekebyhov. Till Gällsta hörde även ön Gällstaö, 
öster om Ekerö, samt Hovgården, där Ekebyhov senare etablerades. 

I anslutning till bytomten har bl.a. skärvsten och mörkfärgningar påträffats vilka 
indikerar en förhistorisk etableringsfas, och möjligen kan bytomten samman-
kopplas med gravfälten RAÄ 194, med 14 kända högar och runda stensättningar, 
samt RAÄ 195, med strax under 40 liknande gravar. På ett bergskrön just öster 
om bytomten ligger även den ensamliggande stensättningen RAÄ 189.

Ekeby

Ekeby, som låg ungefär 400 meter sydsydväst om Ekebyhov avhystes i samband 
med säteriets etablering, är tidigast belagt 1356 (de Ekeby). Bosättningen tycks 
dock etableras redan under järnåldern. Just väster om bytomten ligger ett grav-
fält med ungefär 15 stensättningar (RAÄ 132:1) och ett par hundra meter längre 
västerut	återfinns	en	större	gravhög	(ungefär	15	meter	i	diameter	och	två	meter	
hög) samt några ytterligare högar (RAÄ 131). Denna plats har tidigare använts 
som grustag, varför det inte är orimligt att ytterligare ett okänt antal gravar har 
funnits här. 

Det	 numera	 försvunna	 Ekeby	 återfinns	 förmodligen	 just	 öster	 om	 gravfältet	
RAÄ 132:1. Där kan fortfarande två husgrunder ses i marken (RAÄ 132:2). Tro-
ligen härrör de från de två gårdar – en frälsegård och ett sockenkyrkohemman 
– som låg här under 1500-talet. 

Hovgården

Hovgården, den fastighet där Ekebyhovs slott senare uppfördes, är tidigast be-
lagd i skrift 1472 (Hoffgarden), då Sten Sture den äldre bytte bort ägan och Ekeby 
till Kronan mot Gripsholm. 1559 upptogs Hovgården i Gustav Vasas jordebok, 
där den sägs ”ligga för torp”. Carl IX (1550-1611) planerade att här låta bygga ett 
lustslott, Ekeröhus, men planerna kom aldrig till utförande.

Det	finns	inga	kända	fornlämningar	registrerade	i	anslutning	till	Hovgården.	Ef-
tersom denna enhet sades ligga under Gällsta och endast utgjorde ett torp på 
1500-talet, kan man anta att Hovgården etablerades under medeltiden. 

Hovgården slogs på 1620-talet samman med byn Ekeby i samband med att Claes 
Horn initierade uppförandet av säteriet Ekebyhov på Hovgårdens mark. Säteriet 
övertog således Ekebys namn, trots att Hovgården låg under Gällsta, som dock 
några år senare också inlemmades i godset. 
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Säteriet Ekebyhov bildas och ett stenhus uppförs

Efter det att generalguvernören Klas Horn (1583-1632) genom köp, markbyte 
och arv kom i besittning av gårdarna Hov och Ekeby 1623 och fått säterirättighe-
ter till godset, som i början kallades Ekeby-Hofgård, påbörjade han byggnaden 
av ett ståndsmässigt stenhus. Han köpte också 1627 de intilliggande Gällstagår-
darna, kända som Vasa-gårdar, som lades under Ekebyhov och avhystes. 

När Klas Horn dör 1632 övergick gården till hans änka Ebba Leijonhufvud som 
övertog stenhusbygget. Den dekorativa utsmyckningen kan ha kommit till under 
hennes tid då hennes räkenskaper bl.a. avlönade stenhuggare Diedrich Blume, 
Byggmästare Adrian Dierichson, Erich Larsson Snickare och Mr Casper Conter-
feyer för arbeten vid Ekebyhov.

Efter Ebba Leijonhufvuds död 1654 övertog hennes dotters man Johan Oxen-
stierna gården och kan ha varit den som färdigställde den anläggning som återges 
i verket Suecia Antiqua et Hodierna av Erik Dahlberg. I verket har Erik Dahlberg 
återgivit anläggningen sådan som den såg ut 1663 med ett trevånings stenhus, 
galleri och barockträdgård med kvartersindelningar och parterrer. 

En ny herrgård av trä uppförs och stenhuset förfaller

Säteriet köptes 1661 av Carl Gustaf  Wrangel som påbörjade uppföra den nuva-
rande huvudbyggnaden 1673-74. Carl Gustaf  Wrangel var en av stormaktstidens 
mer förmögna män och var även byggherre till Skoklosters slott och Wrangel-
ska palatset i Stockholm. Det nya huset anges i handlingar från tiden uppföras 
under ledning av mäster Mathias Skröder med hjälp av bl.a. timmerkarlar från 
Södertälje. Av gårdens övriga byggnader omnämns en fatbursbyggnad, en träd-
gårdsbyggnad, ett litet brygghus, en konungsbyggnad, den gamla byggningen, ett 
stenhus och ett sockerbageri. För stenhuggares arbeten avlönas en stenhuggare 
Jöran Hansson och för en vägs färdigställande dalkarlen Anders Svensson.

Fig. 7. Bild ur Suecia Antiqua et Hoderna, Erik Dahlberg 1663, avbildar ett trevånings stenhus i tysk-holländsk senre-
nässansstil med höga skulpterade praktgavlar. Till vänster om huvudbyggnaden en kringbyggd gård. Trädgårdarnas utsträck-
ning och den imponerande skalan av anläggning är men största sannolikhet något överdriven.
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När Carl Gustaf  Wrangel dog 1676 avstannade arbetet med att färdigställa herr-
gården och bygget blev bara halvfärdigt. Det är oklart varför han lät uppföra den 
nya herrgården när gården redan bebyggd med ett stenhus. Möjligen kan stenhu-
set drabbats av en eldsvåda, vilket är en obekräftad uppgift. Det gamla stenhuset 
förföll	dock	relativt	snabb	och	försvann	på	ett	okänt	sätt.	Stenhuset	finns	med	på	
ett gårdsinventarium 1756 men inte på en lantmäterikarta 1791.

Fig. 8. Karta Ekebyhov, 1684. Lantmäteriverket, Gävle.
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Fig. 9. Trädgårdsfigurerna av trä från Ekebyhov uppställda mot den f.d. kuskbostaden med 
inmurade sandstensvapen. Figurerna förvaras idag på Sveriges teatermuseum samt National-
museum. Foto: G. Halldin, 1921-23, Nordiska museets arkiv.

Efter Wrangels död ärvdes Ekebyhov av hans dotter Augusta Aurora Wrangel 
vars bouppteckning från 1699 ger en bild av ett förfallet Ekebyhov. Både stenhu-
set	och	den	nuvarande	huvudbyggnaden	uppgavs	vara	förfallna	liksom	flertalet	
av de övriga byggnaderna på gården.

Bouppteckningen beskriver två trädgårdar varav den övre var hägnad med en 
mur. I muren fanns en port av huggen sten med förfallet spåntak med intillig-
gande galleri med ett förfallet målat vapen och 14 målade träbilder. I trädgården 
fanns ett kvarter med 4 ”boxbomsritningar” varav en var behållen och de andra 
förvuxna. I trädgården fanns också 100 äppelträd, 3 körsbärsträd och 68 päron-
träd.

Den andra trädgården hade fyra kvarter med kål och rötter men även körsbärs- 
päron och äppelträd. Trädgården var hägnad med gärdesgårdar och brädplank. I 
övrigt fanns vidare  en humlegård i elva kvarter.

Herrgården byggs klar av Erik Lovisin

1701 köps Ekebyhov av Erik Lovisin som inleder en omfattande renovering och 
färdigställer herrgården. Erik Lovisin dör omkring 1715 men gården är i famil-
jens ägo fram till 1749. Därefter följer en rad ägare fram till 1790-talet då Ihre 
köper gården. 

Två kartor från tiden över Ekebyhov visar gårdens bebyggelse och markanvänd-
ning under tidigt 1700-tal. 
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1749, när gården säljs, beskrivs Ekebyhov bestå av en stor ”karaktärsbyggnad”, 
en	flygelbyggnad,	ett	stort	förfallet	gammalt	stenhus,	en	byggnad	för	tjänste-	och	
gårdsfolket,	 stall,	 vagnshus,	 hönshus,	 bodar	 och	 flera	 till	mangården	 hörande	
hus,	ladugård	med	smedja	och	flera	uthus.	

Herrgården anläggs med allé och berså

Stenhuset rivs under 1700-talets andra hälft och under 1770-talet då Adam Fre-
denstierna äger Ekebyhov (1771-1780) satsar han på förbättringar till ”både går-
dens prydnad och nödiga upodlingar”. Fredenstierna låter renovera huvudbygg-
naden med nytt spåntak och fönster samt vissa inredningsarbeten. Vidare låter 
han	plantera	allén	med	flera	hundra	träd	och	vid	alléns	slut	vid	stranden	bygga	en	
lastbrygga. Möjligen är det under denna tid som stora bersån i slottsträdgården 
kommer till. 

Fig. 10. Odaterad karta. Ekebyhov och Gällsta ägomätning av Jakob Schiörberg och Johan Svanholm, 
Lantmäteriverket Gävle.

Fig. 11. Geometrisk karta över Sätesgården Ekebyhov av Johan Svanholm 1713.
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Släkten Ihre köper Ekebyhov
Ekebyhov köptes 1790 av kanslirådet Albrecht Ihre (1763-1828) och övertogs 
senare av hans son utrikesministern Albrecht Ihre (1797-1877). Ekebyhov var 
sedan i släkten Ihres ägo fram till 1980. 

När Ihres tar över gården beskrivs gården vara bebyggd med den karaktärsbygg-
nad	med	spåntak,	en	flygelbyggnad	och	mitt	emot	flygelbyggnaden	en	stenmur	
med	starka	järnankare	anlagt	till	den	likadan	flygelbyggnad.	I	övrigt	fanns	mang-
elbod, brygghus, hönshus, avträde, bagarstuga och en iskällare, trädgårdsmäs-
tarebyggnad, badstuga, stor spannmålsbod, stall och vagnshus samt en stor väl 
anlagd ladugård samt väderkvarn. 

Fig. 12. Karta över Ekebyhov och Väsby av Nils Kjerner, 1791, Lantmäteriet, Gävle.
Av beskrivningen framgår bl.a.; I - Ekebyhovs tomteplats, II - Stallgården, III - Hönsgården, IV -  Ladugårdsplatsen, V 
- En instängd plats hvari äro tvänne dammar, VI - Sju stycken dammar, VII - Trädgårdsbacken, VIII - Väsby tomteplats, 
IX - Frukt-Trädgården, X - Lust-Trädgården, XI - Nya Trädgården, XII - Dito som skall läggas ut, XIII -  Täppa, XIV 
- Humblegården, XV - Väsby Trädgård.
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Vidare fanns två stora trädgårdar och 
en mindre. En trädgård var belägen 
bakom karaktärsbyggnaden och var 
hägnad med stenmur och innehöll över 
etthundra fruktträd och häckar af  gran 
och lövträd samt en dubbel berså. Den 
andra fruktträdgården låg nedanför 
mangården med nio planterade kvarter 
med jordfrukter, över hundra fruktträd 
och en ruddamm. Den tredje trädgår-
den var en köksträdgård med en stor 
trädskola.

Omkring 1800 planterades moderträden 
till vad som senare skulle komma att bli 
Ekebyhovs välkända bokskog. Genom 
detta	fick	Ekebyhov,	för	en	stor	svensk	
trädgårdsanläggning vid tiden, en karak-
täristisk planering med en geometrisk 
barockinspirerad fransk trädgård, en in-
formell landskapsliknande engelsk park 
och en stor nyttoodling. 

Under 1800-talet kompletterade Ihres 
upp trädgården med växter, exotiska 

träd och delområden som följde det nya tyska romantiska trädgårdsidealet med 
t.ex. rundade rabatter, springbrunnar med gjutjärnsdekorationer o.s.v. 

Fig. 13. Karta Ekebyhov 1850, Ekebyhovs slott.

Fig. 14. Karta över Ekebyhov 1859, Ekebyhovs slott.

Fig. 15. Bild ur Upplands herregårdar, C.A. Klingspor, 1881, teckning av A. Nay. 
Gårdsplanen är vid tiden planterad med rundad rabatt och mitt på gårdsplan växte en 
stor bok som kan vara ursprunget till bokskogen. Boken försvann på 1920-talet då en 
blixt slog ner i trädet. Foto: Avfotograferat foto, Nordiska museet. 
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Johan Ihre startar handelsträdgård 
och skapar ett arboretum

Efter Albrecht Ihres död togs efter 
en tid Ekebyhov över av Johan Ihre 
(1867-1956), Albrecht Ihres brors 
barnbarn. 1898 blev Ekebyhov året-
runtbostad för Johan och hans hustru 
Sigrid Ihre som lät renovera byggna-
den samt utvidga park- och trädgårds-
anläggningarna.

Ihre	 drev	 ett	 flertal	 olika	 hortono-
miska projekt på Ekebyhov och lät 
plantera in mer än 100 olika inhem-
ska och utländska trädslag, minst fem 
exemplar av varje sort, i parken. De 
blev grunden till ett s.k. arboretum el-
ler ”trädskola” för studier av trädens 
härdighet och användbarhet bl.a. för 
skogsbruket. Vidare planerades träd-
gården och parken med ingångar 
försedda med grindstolpar omkring 
sekelskiftet.

Fig. 16. Sigrid och Johan Ihre vid Ekebyhovs herrgård. Foto: Ekerö-Munsö hembygdsfören-
ing.

Fig. 17. Ekebyhovs herrgård från söder kring sekelskiftet. Foto: 
Ambrosiani, 1903, Nordiska museet.

Fig. 18. Ekebyhovs herrgård och trädgård 
kring sekelskiftet. Foto: Ambrosiani, 1903, 
Nordiska museet.
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Stora delar av trädgården och parken inriktades på handelsträdgårdsmästeri och 
plantskoleverksamhet. Detta resulterade i att Johan Ihre 1917 startade en fram-
gångsrik plantskoleverksamhet. Ekebyhov utvecklades med omfattande bär- och 
fruktträdsodlingar samt odling av växter för snittgrönt. 

Trädplantskolan var främst inriktad på äppel- och päronsorter för odling i Mel-
lansverige men även i Finland. I mitten av 1920-talet omfattade plantskolan 16 

Fig. 19. Foto taget från herrgården över trädgården med trädgårdsgrindar i mittaxelns slut mot 
norr. Foto: G. Halldin, 1921-23, Nordiska museet.

Fig. 20. Trädgårdsgrindar uppsatta omkring 1898-1900 i nordöstra delen av trädgården. 
Grindarna härrör från Hornska gravkoret i Jakobskyrka. Foto G. Halldin, 1921-23, 
Nordiska museet.



27

ha och man hade 60.000 äppel- och päronplantor i odling. Ihre arbetade med för-
ädling av fruktträd och anlade en fruktträdgård med moderträd för att täcka det 
framtida	behovet	av	förädlingsmaterial.	De	äldre	träd,	som	nu	finns	kvar	öster	
om huvudbyggnaden är sannolikt rester av denna ”moderträdgård”.

Fig. 22. Anställda vid plantskolan vid Ekebyhov vid växthusen. Bilderna 
lånade av Ekerö-Munsö hembygdsförening.

Fig. 21. De yttre trädgårdsgrindarna med grindar från gamla Riksdagshuset på Riddarhol-
men. Foto: G. Halldin, 1921-23, Nordiska museet.
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Under 30-talet omfattade trädskolan 70 
tunnland och det fanns fyra växthus på 
en yta av 500 m2 samt 500 bänkfönster 
på en yta av 750 m2. Under glasen od-
lades 5000 kg tomater, 300 kg gurkor, 
800 kg meloner samt 1000 krukor jord-
gubbar. På friland odlades 1000 frukt-
träd på 15 tunnland. Förutom detta 
fanns det i plantskolan tiotusentals 
fruktträd, bärbuskar, prydnadsbuskar, 
rosor, alléträd och perenna växter. Rö-
relsen sysselsatte tre överordnade, 19 
arbetare och 10 säsongsarbetare. För 
driften fanns fyra hästar, två bilar och 
en jordfräs. Produkterna såldes i Klara-
hallen i Stockholm och trädgården var 
kunglig hovleverantör. Efterhand blev 

det färre som ar-
betade vid plant-
skolan och 1946 
arbetade runt 20 
personer.

Fig. 23. Plansch, Ekebyhovs plantskola. 
Bild lånad av Ekerö-Munsö hembygds-
förening.

Fig. 24. Ekebyhovs slott med trädgård, park och odlingar. Bild: Ah-
renbergsflyg 1936, Bildnr: FB-0250, Stockholms läns museum.

Fig. 25. Ekebyhovs slott med trädgård, park och odlingar. Bild: Ah-
renbergsflyg 1949, Bildnr: FB-0650. Stockholms läns museum. 
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Fig. 26. Ekebyhovs slott med trädgård, park och odlingar. Bild: Ah-
renbergsflyg 1955, Bildnr: FB-0925. Stockholms läns museum.

Fig. 27. Situationsplan upprättad 1958. Nordiska museet, Herrgårdsarkivet.
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Plantskoleverksamheten läggs ned

När plantskoleverksamheten inte längre lönade sig valde familjen, efter Johan 
Ihres död 1956, att avveckla plantskoleverksamheten i början av 1960-talet. 

Den siste ägaren i släkten Ihre vände sig till Ekerö kommun med en förfrågan 
om intresse att köpa egendomen. Ekerö kommun köpte Ekebyhov 1980, fram-
förallt för markens skull som kunde användas för bostadsbebyggelse. Själva herr-
gården och parken bjöds ut till försäljning men opinion mot detta medförde att 
herrgården ännu är kvar i kommunens ägo. Istället beslutades att herrgården ska 
användas som kurs- och konferensgård samt som kulturcentrum. 

När Ekerö kommun tog över Ekebyhov var parken mycket eftersatt och ett ar-
bete med röjning, gallring och inventeringsarbete påbörjades och som sedan dess 
fortlöpt efterhand.

Spåren efter plantskolan är idag få. Växthusen är borta, bara en del grunder åter-
står.	Sedan	1950-talet	har	också	ett	flertal	av	Ekebyhovs	äldre	ekonomibyggnader	
rivits. 

Fig. 28. Flygfoto över Ekebyhov. Foto: Ingvar Lundkvist, 1986, Bildnr: LD97-0749, 
Stockholms läns museum.
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Fig. 29. Rekonstruktion av bebyggelsen vid Ekebyhov på 1700-talet, Arbetsgruppen för 
Ekebyhovsparken. Ur Klas Horns stenhus, UV Mitt, Rapport 2000:21, Arkeologisk un-
dersökning, Ekebyhov 1:1, Ekebyhovs slottspark, RAÄ 71.

Arkeologisk utgrävning efter 1600-talets stenhus

1998 initierades av Ekebyhovs slotts parkgrupp en arkeologisk undersökning 
med syftet att lokalisera var i parken Claes Horns stenhus låg, vilket var okänt. 
Med hjälp av markradar lokaliserades 60 meter norr om den nuvarande huvud-
byggnaden en meterbred mur av måttet ca 22 x 13 meter. Grundens avstånd 
från huvudbyggnaden visade sig stämma med uppgifterna från 1713 års karta då 
stenhuset ännu stod kvar varför stenhusets läge därmed anses belagt.
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Nulägesbeskrivningar 

Allmänt

Ekebyhovs herrgård ligger på Ekerö inte långt från 
Ekerö centrum. Anläggningen utgörs av ett herr-
gårdslandskap omfattande Ekebyhovs herrgård med 
tillhörande byggnader, trädgårdar, park, allé och od-
lingslandskap. 

Själva herrgården ligger i en södersluttning på norra 
sidan av en smal sprickdal med uppodlat odlings-
landskap som utbreder sig i öst-västlig riktning. I dal-
gången växer den s.k. Ekebyhovseken som har be-
dömts vara 500-600 år gammal och är naturminne.

Söder om sprickdalen ligger den skogsklädda och 
kuperade Jungfrusundsåsen som är ett rekreations-
område med natur- och ridstigar och en skidbacke. 

Norr om herrgården ligger en stor 
trädgård omgiven av en vidsträckt 
park med naturstigar.

Björkuddsvägen leder genom hela 
området ned till vattnet i öst-västlig 
riktning. Tillfarten från väster sling-
rar sig genom området och har till 
delar rester efter en allé, medan vä-
gen öster om slottet är helt rak och 
försedd med en allé planterad under 
1700-talet.

Ekebyhovseken är länets största 
naturminnesmärkta träd. Bildnr: 
lp20080105.

Skidanläggningen vid Jungfrusundsåsen. Bildnr: lp20080106.

Björkuddsvägen är genom slottsområdet asfalterad och i den östra 
delen försedd med en allé planterad under 1700-talet (i allén har ett 
betongfundament satts upp för att förhindra genomfartstrafik genom 
området). Bildnr: lp20080107.
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Allén är i öst avskuren av Bryggavä-
gen och vid alléns slut vid vattnet är 
miljön idag förfallen. 

Entré till herrgården sker via en gru-
sad väg upp till herrgården eller via 
en kalkstenstrappa från Björkudds-
vägen. Parkering sker på den grusade 
gårdsplanen framför slottet eller på 
anordnad plats intill Björkuddsvägen, 
på platsen för en numera riven eko-
nomibyggnad. Allén som leder ända ned till vattnet är avskuren av Bryggavä-

gen. Bildnr: lp20080108.

t Entré från Björkuddsvägen 
försedd med en kalkstenstrappa 
omgiven av kallmurar. Trap-
pan är flankerad av hästkas-
tanjer från 1600-talet. Bildnr: 
lp20080110

Grusad väg upp till Ekebyhovs herr-
gård. Bildnr: lp20080109. u
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Från Björkuddsvägen leder också en grusad väg 
upp till det s.k. Citadellet som ligger på en höjd 
intill herrgården och en annan väg leder upp till 
Knalleberg. 

Ekebyhovs slottsområde har under de senaste 
årtiondena blivit alltmer kringbyggt av tätorts-
bebyggelse genom Ekerö tätorts expansion. 
Modern villabebyggelse är idag synlig från delar 
av området och i dess utkant har både bostads-
bebyggelse och industriliknande bebyggelse 
uppförts. Vid infarten till området i väst har en 
sporthall tillåtits uppföras och den gamla smed-
jan har styckats av och byggts om- och utvid-
gas. 

Byggnader

Bebyggelsen i området ligger i huvudsak i områdets mitt med en herrgårdsan-
läggning utgjord av herrgården med tillhörande trädgård och den intilliggande 
resten av den sidoställda ladugårdsfyrkanten. Längst med Björkuddsvägen är ar-
betarbostäder, magasins- och stallbyggnader uppförda. Områdets 20-tal byggna-
der härrör från olika tider från 1600-talet och framåt.

Citadellet på en höjd intill herrgården. 
Bildnr: lp20080111.

Fastighetskartan med husnummer refererande till beskrivningarna 
på sidorna 35-83.     uu
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HUS NR 1. EKEByHOVS 
HERRGÅRD	

Herrgårdsbyggnaden vid Eke-
byhov är ett av Sveriges största 
trähus. Herrgården uppfördes 
under åren 1673 och 1674 av 
den dåvarande ägaren Carl Gus-
taf  Wrangel. Byggnaden blev 
bara halvfärdig och arbetet med 
att färdigställa den nya byggna-
den återupptogs 1701 när Erik 
Lovisin köpte Ekebyhov och lät 
bygga färdigt huset. Wrangels 
hus	 fick	 ny	 väggpanel	 utvän-
digt, nya fönster och spåntaket 
reparerades. Inomhus lades 
nya golv och i bottenvåningen 
hängdes tapeter. 

Huset beboddes av släkten Ihre 
från 1790 fram till 1980 då Eke-
byhov köptes av kommunen. 
Idag används byggnaden till 
kurs- och konferensverksamhet 
och olika kulturaktiviteter.

Huvudbyggnadens entréfasad vetter mot gårdssidan i söder och på motsatt sida 
utbreder sig slottsträdgården och bortom den park och skog som ingår i Ekeby-
hov slottsområde.

Från Björkuddsvägen leder en trappa av kalksten upp till huvudbyggnaden från 
söder. 

Kalkstenstrappa intill slottet. 
Bildnr: lp20080114.

(Bild t.h.) Grindstolpar av kul-
lersten från 1920-talet på gårds-
planen (obs. järnhållare till lam-
pan som är överflyttad från en 
av de äldre grindstolparna inom 
området). Bildnr: lp20080113.

Ekebyhovs herrgård från trädgården. Bildnr: lp20080115.

Ekebyhovs herrgård från gårdssidan. Bildnr: lp20080112.
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Vid	entrén	till	själva	herrgården	finns	en	större	grusad	yta	där	fristående	pelare	
uppförts av kullersten omkring 1920-30-talet. På huvudbyggnadens östra gavel 
har	även	en	pergola	av	liknande	material	uppförts	vid	samma	tid.	På	platsen	finns	
även en mindre fontän försedd med en gjutjärnsstaty. Längst med husets östra 
långsida är en bred blomsterbädd.

Herrgården är uppförd i karolinsk stil präglad av ”Tessinsk klassicism” i fasa-
dens strama uppbyggnad och tillhörande säteritak. Stommen är utförd av timmer 
klädd	med	profilerad	 locklistpanel	målad	mörkgul	med	röda	 fönsterbågar	och	
vita omfattningar och lister. Byggnaden har ett rikt dekorerat utvändigt trapp-
hus med balustrar, pilastrar och tandsnitt som dekorer. Säteritaket är klätt med 
kopparplåt. Byggnadens tak var ursprungligen täckt med spån. 1832 företogs en 
större renovering av byggnaden då fasaderna kläddes med ny panel, vindskupor 
tillkom och spåntaket avlägsnades och ersattes med svartmålad järnplåt. 1958 
reparerades taket igen och järnplåten ersattes med en kopparplåt. 1983 utfördes 
en större restaurering under arkitekten Ove Hidemark.  Nytt koppartak har lagts 
under början av 2000-talet.

Interiör

Interiört bevarar byggnaden inredningsdetaljer från byggnadstiden dels från 
1700- och 1800-talen. Var tid i herrgårdens historia har satt sin prägel på inred-
ningen med bevarade olika tidsskikt. 

Wrangelska	salen	är	det	största	rummet	på	slottet.	 I	salen	finns	bl.a.	en	sand-
stensspis som Wrangel ska har fört hit som krigsbyte från Prag i mitten av 1600-

Sandstensspis från 1600-talet från Wrangels 
tid. Bildnr: lp20080116.

Öppen spis från sekelskiftet 1900 bemålad 
med Sigrid och Johan Ihres initialer. Bildnr: 
lp20080117.
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talet. Taket har barockmålningar bemålat i grisailleteknik. Vid restaureringen i 
början av 1980-talet blev samtliga rum i herrgården upprustade. 

Kulturhistoriskt värde och värdefulla detaljer

Byggnaden är ett av Sveriges och kanske Europas största bevarade timrade trä-
hus och därmed unikt. Herrgården utgör ett karaktäristiskt exempel på karolinskt 
byggande från 1600-talet och har med sin från byggnadstiden välbevarade arki-
tektoniska utformning ett stort miljöskapande värde. Herrgården bevarar vidare 
flera	värdefulla	 interiörer	med	 inredningsdetaljer	 från	1600-,	1700-,	1800-	och	
1900-talen av stor vikt för byggnadens kulturhistoriska värde.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden är byggnadsminne och är skyddat enligt Kulturminneslagens 3 ka-
pitel. Av byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter framgår att byggna-
den inte, utan länsstyrelsens samtycke, får till sitt yttre ombyggas eller förändras. 
Även hela byggnadens interiör omfattas av skyddsföreskrifter enligt byggnads-
minnesförklaringen. 

Enligt skyddsföreskrifterna i byggnadsminnesförklaringen ska byggnaden ägnas 
löpande underhåll.

Vid underhåll ska traditionella material och metoder användas och utföras på ett 
hantverksmässigt sätt av hantverkare med erfarenhet av arbeten i kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse.

Ekebyhovs herrgård och trädgård, troligen omkring 1920. Foto: Nordiska museet, odaterad 
bild.
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HUS NR 2. CITADELLET ELLER TORN-
VILLAN

På en höjd intill huvudbyggnaden ligger det s.k. 
Citadellet eller Tornvillan. Byggnaden används 
i den kommunala dagverksamheten för lindrigt 
förståndshandikappade och som utför parkar-
betena på slottsområdet i samråd med Park-
gruppen.

Citadellet uppfördes omkring 1850-talet under 
utrikesministern Albrecht Ihre tid som ägare 
till Ekebyhov. Dess ursprungliga funktion som 
verkstad och drängstuga doldes genom en de-
korativ fondarkitektur med en skärmfasad i ny-
gotisk utformning som en krenelerat citadell. 
Utformningen i Oscar den I:s göticism är ty-
piskt för byggnadstiden och återspeglar tidens 
intresse för historiska stilar. De nygotiska stild-
ragen är här måttfulla och uppblandade med se-
nempirens former. På tornet har gårdsklockan 
sin plats. 

Byggnaden är uppförd av tegel på naturstensgrund. Grunden är putsad och nå-
got utskjutande från fasadlivet samt svartmålad. Fasaderna är slätputsade och 
gult avfärgade med rödmålad plåtkrenelering. Längst med huvudfasaden åt slot-
tet	löper	en	profilerad	gesims	med	rödmålad	plåtavtäckning	samt	en	profilerad	
takfotslist. Tornet är försett med en urtavla med svart grund med romerska siff-
ror i guld. 

Huvudfasaden,	som	vetter	mot	slottet,	har	två	dörrar	klädda	med	fiskbenställd	
panel som inte är ursprungliga men troligen tillverkade med de äldre som förlaga 
och insatta i den äldre karmen. Dörrarna har spetsbågiga överljusfönster med 

spröjsning och 1800-talsbeslag och 
är ursprungliga. I en dörr har hål för 
ventilation tagits upp i både dörr- och 
överljusfönster.

Fönsterna i huvudfasaden är både 
rund- och spetsbågiga. Bågarna som 
är kopplade är både ospröjsade och 
spröjsade och ersatta i sent tid, insatta 
i huvudsak äldre karmar. De spetsbå-
giga fönsterna har i övre bågarna pres-
sade beslag och är sannolikt utbytta 
under det tidiga 1900-talet. Tornets 
enkla äldre fönsterbåge visar på cita-

Citadellets huvudfasad mot herrgården. Bildnr: 
lp20080118.

Citadellets baksidesfasad. Bildnr: lp20080119.
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dellets ursprungliga fönsterutformning och spröjsning. Dörrar och fönstersnick-
erier är målade i engelskt rött.

Baksidesfasaden har ett pulpettak lagt med rödmålad pannplåt. Fasadens dörr 
och farstukvist är utförda i sen tid, troligen 1970-80-tal, och är utförda av oljat 
trä. Farstukvistens tak täcks av en sinuskorrugerad plast. 

Vinkelställd från byggnaden är en utbyggnad försett med ett sentida, ospröjsat 
tvåluftsfönster. Över fönstret sitter en vindslucka av liggande, svartmålad slät 
panel med vitmålad karm. Taket är lagt med trapetskorrugerad, rödmålad plåt 
och har en oputsad tegelskorsten.

Intill Citadellet har en fristående uteplats med sittbänkar och bord av omålat, 
tryckimpregnerat virke har utförts i sen tid.

Interiör

Byggnaden är helt moderniserad interiört och bevarar ingen äldre fast inred-
ning.

Kulturhistoriskt värde och värdefulla detaljer

Citadellet har med sin ursprungliga funktion som ekonomibyggnad dold genom 
en dekorativ fondarkitektur ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden bevarar sin 
ursprungliga arkitektur i den s.k. Oscar den I:s göticism som är typisk för bygg-
nadstiden och återspeglar tidens intresse för historiska stilar och har ett arkitek-
turhistoriskt värde. Citadellet utgör som en av 
Ekebyhovs välbevarade ekonomibyggnader från 
1800-talet en synnerligen värdefull del av miljön 
vid Ekebyhov.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden är byggnadsminne och är skyddat en-
ligt Kulturminneslagens 3 kapitel. Av byggnads-
minnesförklaringens skyddsföreskrifter framgår 
att byggnaden inte, utan länsstyrelsens samtycke, 
får till sitt yttre ombyggas eller förändras. Enligt 
byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrif-
ter ska byggnaden ägnas löpande underhåll.

Vid underhåll ska traditionella material och me-
toder användas och utföras på ett hantverksmäs-
sigt sätt av hantverkare med erfarenhet av arbe-
ten i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Till men för byggnadens kulturhistoriska värde 
har byggnadens ursprungliga fönster och takma-
terial vid okänd tidpunkt ersatts. Likaså har bak-

Citadellet huvudfasad. Foto: Grundström, 
1957, Nordiska museet
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sidesfasadens ursprungliga dörrar och 
förstukvist bytts ut. Byggnaden har ett 
visst underhållsbehov.

Citadellet ligger inom skyddsområde 
för byggnadsminnet. Skyddsområdet 
får, enligt byggnadsminnesförklaring-
en, inte ytterligare bebyggas eller bliva 
föremål för annan väsentlig förändring 
utan länsstyrelsens tillstånd. Området 
skall i övrigt hållas i vårdat skick.

Hus nr 3. Lada
Ladan används idag till utrustning för parkarbeten. När ladan är uppförd är 
okänt, men sannolikt under tidigt 1900-tal.

Ladan står på hörnstenar av natursten och är uppförd i en regelverkskonstruk-
tion. Fasaderna utgörs av en stående, rödfärgad lockpanel. Taket täcks av en 
omålad sinuskorrugerad plåt.

Porten är rödfärgad och klädd med 
lockpanel.	På	gaveln	finns	ytterligare	en	
port klädd med rödfärgad locklistpanel. 
Portarna är försedda med bandgång-
järn. En fönsteröppning är täckt med 
en spånskiva.

Interiör
Ingen inredning. Jordgolv.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden utgör framförallt ett värde-
fullt inslag i slottsområdets helhetsmiljö 
genom sin äldre byggnadstyp. 

Särskilda vårdkrav/rekommendationer
Det ursprungliga takmaterialet har i sen tid ersatts med korrugerad plåt och föns-
ter satts för en skiva och kan till fördel för byggnaden återställas till sitt ursprung-
liga utseende. Byggnaden ska i övrigt bevaras och underhållas med traditionella 
material och metoder.

Ladan ligger inom skyddsområde för byggnadsminnet. Skyddsområdet får, en-
ligt byggnadsminnesförklaringen, inte ytterligare bebyggas eller bliva föremål för 
annan väsentlig förändring utan länsstyrelsens tillstånd. Området skall i övrigt 
hållas i vårdat skick.

Citadellets baksidesfasad. Foto:  Grundström, 1957, 
Nordiska museet

Lada intill Citadellet. Bildnr: lp20080120.
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HUS NR 4. UTHUS

Byggnaden används till förvaring. När byggnaden är uppförd är okänt, men tro-
ligen omkring 1900-talets mitt.

Byggnaden är till sin nedre del putsad med ett cementhaltigt bruk och i sin övre 
del panelad med en liggande, omålad fasspontpanel. Taket är ett pulpettak täckt 
med sinuskorrugerad plåt. 

En pardörr är klädd med liggande, omålad panel. Dörren har bandgångjärn av 
olika sentida typer. Fönsteröppningar är försatta med spånskivor.

Interiör
Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett lågt kulturhistoriskt 
värde samt ett stort underhållsbehov. 

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner
Det ursprungliga takmaterialet har er-
satts och fönster satts för med skivor. 
Vid en upprustning bör hänsyn tas till 
byggnadens ursprungliga takmaterial 
och fönster återställas med anpass-
ning till byggnaden. I övrigt bör bygg-
naden underhållas med traditionella 
material och metoder.

HUS NR. 5. KÄLLARE

Förfallen gjuten källarbyggnad med grästak med okänd ursprunglig användning 
och okänt uppförandeår. Sannolikt uppförd omkring 1900-talets mitt.

Kulturhistoriskt värde
Källaren utgör sannolikt en rest av gårdens han-
delsträdgårdsverksamhet och bebyggelse uppförd 
vid tiden. Den förfallna källaren har ett miljöska-
pande värde. 

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Källaren ska bevaras och underhållas med till 
byggnaden anpassat sätt.

Uthus intill Citadellet. Bildnr: lp20080121.

Källare mellan herrgården och Citadellet. Bildnr:  
lp20080122
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HUS NR 6. SOPHUS

Sophus uppfört 2004 efter ritningar av Leif  Lindén Arkitektkontor AB, Stock-
holm.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden	 skall	 underhållas	 med	 befintliga	 material	 och	metoder	 så	 att	 den	
underordnar sig herrgårdsbyggnaden. Sophuset ligger inom skyddsområde för 
byggnadsminnet. Skyddsområdet får, enligt byggnadsminnesförklaringen, inte 
ytterligare bebyggas eller bliva föremål för annan väsentlig förändring utan läns-
styrelsens tillstånd. Området skall i övrigt hållas i vårdat skick.

HUS NR 7. VÄXTHUS

F.d. växthus som har används som konstnärsateljé och garagebyggnad. 1981 änd-
rades byggnaden ändrades till utställnings- och försäljningslokal. I nordvästra 
delen	finns	några	offentliga	toaletter,	inredda	1983.	Växthuset	används	idag	som	
verkstad inom kommunens verksamhet.

När växthuset är uppfört är inte klarlagt. Av döma av äldre foton har antagits att 
det härrör från 1800-talets första hälft eller tidigare. Växthuset hade en ovanlig 
form med en halvrund absid mot norr, vilket syns på äldre foton och en situa-
tionsplan upprättad år 1958. Vid okänd tidpunkt därefter har växthuset byggts 
om till det utseende det har idag. 

Byggnadens stomme är murad och putsad och har ett asymmetriskt sadeltak 
täckt med asfaltpapp. Växthuset vid dess södra sida är relativt modernt med en 
stomme av plåt där de stora glasrutorna ligger direkt på spröjsarna och en gjuten 
sockel. Byggnadens fasader är slätputsade med vit avfärgning och en gråmålad 

sockelmarkering. Gavelröstet är försett 
med brunmålad lockpanel. 

Dörrpartiet härrör från 1981. Dörrar 
till toaletterna härrör från 1983. Bygg-
nadens kopplade tvåluftsfönster med 
brunmålade snickerier utan spröjsning 
är sentida. En lucka i växthusdelen är 
utförd av brunmålad, stående slät pa-
nel försedd med bandgångjärn.

Interiör

Ej besökt.
Växthuset från väst. Bildnr: lp20080125
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Kulturhistoriskt värde

Byggnaden bevarar till delar sin äldre 
form men är kraftigt förändrat. Vad 
eller	om	det	finns	kvar	något	av	det	
ursprungliga växthuset är svårt att 
avgöra.	Funktionen	med	odling	finns	
dock kvar i den södra delen av bygg-
naden. 

Byggnaden har ett visst kulturhisto-
riskt värde genom växthusdelens ur-
sprungliga funktion.

Särskilda vårdkrav/rekommen-
dationer

Byggnaden bör bevaras med sin växt-
husdel och underhållas med traditio-
nella material och metoder.

Växthuset ligger inom skyddsområde 
för byggnadsminnet. Skyddsområdet 
får, enligt byggnadsminnesförkla-
ringen, inte ytterligare bebyggas eller 
bliva föremål för annan väsentlig för-
ändring utan länsstyrelsens tillstånd. 
Området skall i övrigt hållas i vårdat 
skick.

Växthuset och gårdsplan. Foto: G. Halldin, 1921-23, 
Nordiska museet

Borttagna grindar intill växthuset. Foto: Hellner, 
1946, Nordiska museet. 

Växthuset med absidformad utbyggnad. Foto: Grund-
ström, 1957, Nordiska museet

Växthuset från öst. Bildnr:  lp20080124

Dörr i växthusets östra fasad. Foto: 
Grundström, 1957, Nordiska museet
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HUS NR 8. KUSKBOSTADEN (även kallad Källarstuga och arbetarbo-
stad)

Den f.d. kuskbostaden uthyrs av kommunen till privatperson som bostad. 
När	byggnaden	är	uppförd	är	okänt.	Byggnaden	finns	inte	med	på	kartmaterial	
från 1800-talets mitt. En trädgårdsbod av tegel med tegeltak med samma place-
ring omnämns i en brandförsäkring från år 1912. Fönster- och dörrutformning 
tyder på att huset möjligen kan vara uppfört under 1910-talet.

Byggnaden är uppförd med källare i souterräng med en tegelstomme. Fasaderna 
är spritputsade med slätputsade omfattningar avfärgade vita. I den norra fasaden 
är sandstensvapen, härrörande från 1600-talets rivna stenhus, inmurade i väggen. 
Grunden är utförd av natursten med spritputs med grå avfärgning. Sadeltaket är 
täckt med tvåkupigt tegel och en skorsten av oputsat tegel. 

Den f.d. kuskbostaden intill Björkuddsvägen. Bildnr:  lp20080126
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Fönsterna utgörs av grönmålade, okopplade, småspröjsade, treluftsfönster för-
sedda med pressade beslag. Beslagen och stolpgångjärnen är av en typ som här-
rör från det tidiga 1900-talet.

Huset har på ena gavelfasaden en mindre entrétillbyggnad med tak täckt av 
rödmålad falsad plåt. Entrédörren är en helfransk sexfyllningsdörr målad grön 
och försedd med ett modernt trycke. Framför trappan till entrén är en gammal 
kvarnsten lagd i marken. Stenen har ordet ”Mante” inristat. I entréutbyggnaden 
finns	ett	fönster	med	en	sentida	enluftsbåge	utan	spröjsning	med	ljusblått	målad	
omfattning.	I	motsvarande	gavelfasad	finns	ett	fönster	med	en	tvåluftsbåge	utan	
spröjsning.	I	souterängvåningen	finns	två	svartmålade	sentida	källardörrar.	

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden har en från byggnadstiden välbevarad form och material samt be-
varade äldre detaljer som fönster och entrédörr. Av stort värde är de i fasaden 
inmurade vapnen av sandsten. Byggnaden utgör med sina välbevarade äldre de-
taljer och äldre form en värdefull del av bebyggelsen på slottsområdet. 

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden har ett visst underhållsbehov och sandstensvapnen har behov av 
översyn av konservator. Byggnaden ska i övrigt bevaras och underhållas med 
traditionella material och metoder.

Byggnaden ligger inom skyddsområde för byggnadsminnet. Skyddsområdet får, 
enligt byggnadsminnesförklaringen, inte ytterligare bebyggas eller bliva föremål 
för annan väsentlig förändring utan länsstyrelsens tillstånd. Området skall i öv-
rigt hållas i vårdat skick.

Inmurade sandsstensvapen från 1600-talsslottet i den f.d. kuskbostadens norra fasad.
Bildnr: lp20080127 (t.v.), lp20080128 (t.h.).
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HUS NR 9. F.D. INSPEKTORSBOSTADEN (även kallad arrendators-bostad 
och statbyggnad)

Den f.d. inspektorsbostaden hyrs sedan 1969 ut till en privatperson som bostad. 
Byggnaden	är	troligen	uppförd	under	1700-talet.	På	tomten	finns	hallonbuskar	
som ingått i de tidigare odlingarna.

Stommen utgörs av en liggtimmerstomme stående på en grund av gråsten. 
Grunden är putsad med spritputs och svartmålad. Fasaderna är reveterade med 
spritputs med slätputsade omfattningar. Taket är ett brutet tak lagt med enkupigt 
tegel med täckskivor. Tre skorstenar är inklädda med svartmålad plåt. På nocken 
står gårdens gamla vällingklocka. 

Fönsterna är försedda med sentida kopplade 
tvåluftsbågar med tre rutor/båge och målade i 
grönt.	Åt	gården	finns	två	äldre	halvrunda	föns-
terkupor försedda med äldre enkla fönsterbågar 
med spröjsning målade vita.

Åt	gården	finns	två	gråmålade	farstukvistar	med	
fasta sittbänkar. Kvistarnas gavelrösten är utförda 
med locklistpanel och täcks med enkupigt tegel. 
Kvistarna står på gjutna fundament. Den ena en-
trén är försedd med en äldre helfransk brunmålad 
pardörr med runda glas och har en gråmålad trä-
omfattning. I den andra entrén har den äldre dör-
ren ersatts i sen tid med en dörr klädd med smal 
panel och en större glasruta. 
 

F.d. Inspektorsbostaden. Bildnr lp20080129.

F.d. Inspektorsbostaden med vällingklocka. Bildnr 
:lp20080130.
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Även ena gaveln har en farstukvist målad grågrön 
med grå räcken och härrör sannolikt från sent 1800 
– tidigt 1900-tal. Entrédörr i farstukvisten är en grå-
grönmålad fyrfyllningsdörr med stolpgångjärn av ti-
dig 1900-talstyp.

Interiör

Bevarar i huvudsak en äldre planlösning med oinredd 
vind med liggtimrade kamrar på båda sidorna. Inred-
ning bevarad från olika tider med bl.a. snickerier från 
1700- och 1800-talen. Byggnaden bevarar en rörspis 
och ett antal vita nyrenässanskakelugnar från sent 
1800-tal. 

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden är en av slottsområdets arbetarbostäder i 
äldre tid samt ett av områdets äldsta byggnader och 
utgör med sin välbevarade äldre form och äldre be-
varade detaljer ett värdefullt inslag slottsområdet i sin 
helhet. Byggnadens bevarade form, stomme, välling-
klocka, farstukvistar med äldre dörrar och äldre beva-
rade inredning är av vikt för byggnadens värde.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden har ett stort restaureringsbehov. Grund-
muren har delvis kalvat och putsen har delvis släppt 
från underlaget.

Av stor vikt är att byggnaden restaureras med hänsyn 
till sitt kulturhistoriska värde med traditionella mate-
rial	och	metoder.	Av	värde	är	att	byggnadens	befintli-
ga material och äldre detaljer bevaras och restaureras 
på ett hantverksmässigt sätt.

Byggnaden ligger inom skyddsområde för byggnads-
minnet. Skyddsområdet får, enligt byggnadsmin-
nesförklaringen, inte ytterligare bebyggas eller bliva 
föremål för annan väsentlig förändring utan länssty-
relsens tillstånd. Området skall i övrigt hållas i vårdat 
skick.

Farstukvist åt norr med äldre pardörr. Bildnr:  
lp20080131.

Rörspis i Inspektorsbostaden. Bildnr:  
lp20080132.
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Inspektorsbostaden omkring 1920. Landsvägen gick då direkt intill huset. Observera belys-
ningsstolpen. Foto: G. Halldin, 1921-23, Nordiska museet. 

HUS NR 10. UTHUS

Uthuset används till förvaring och är uppfört under sen tid. På platsen stod tidi-
gare ett hönshus som tidigare använts som mjölkrum.

Byggnaden står på hörnstenar av betong. Fasaderna är klädda med rödfärgad 
locklistpanel med vita hörn och lister. Taket är ett sadeltak lagt med tvåkupigt 

tegel med två vita vindskivor och täck-
bräda av plåt. 

Fönstret utgörs av en kopplad båge 
med sex rutor och vitmålad träomfatt-
ning. Dörren utgörs av en grönmålad 
sentida dörr klädd med stående panel 
med vitmålad omfattning.

Interiör

Ej besökt.
Kulturhistoriskt värde
-

Uthus intill Inspektorsbostaden. Bildnr lp20080133. 
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Särskilda vårdkrav/rekommen-
dationer

Uthuset ligger inom skyddsområde 
för byggnadsminnet. Skyddsområdet 
får, enligt byggnadsminnesförkla-
ringen, inte ytterligare bebyggas eller 
bliva föremål för annan väsentlig för-
ändring utan länsstyrelsens tillstånd. 
Området skall i övrigt hållas i vårdat 
skick.

HUS	NR	11.	MINDRE	FöRRÅD

En mindre förrådsbyggnad utfört i sen 
tid av korrugerad plast.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Förrådet är uppfört mot den bevarade 
grunden	efter	en	flygelbyggnad.	Grun-
den har ett stort värde för miljön i sin 
helhet och bör frigöras från förråds-
byggnaden.

Förrådet ligger inom skyddsområde för 
byggnadsminnet. Skyddsområdet får, enligt byggnadsminnesförklaringen, inte 
ytterligare bebyggas eller bliva föremål för annan väsentlig förändring utan läns-
styrelsens tillstånd. Området skall i övrigt hållas i vårdat skick.

Den tidigare byggnaden på platsen. Foto lånat av Ann Källman, 
Inspektorsbostaden, Ekebyhov. 

Förrådsbyggnad uppförd mot den östra flygelgrunden. Bildnr: 
lp20080134
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HUS NR 12. SCEN

I slottsträdgården står en scen med dansbana uppförd i sen tid av regelverk och 
är klädd med ett rödfärgat skivmaterial med svartmålade knutbrädor. Sockeln 
täcks av ett svartmålat skivmaterial. Taket utgörs av ett pulpettak täckt av ett kor-
rugerat plastmaterial.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Scenen ligger inom skyddsområde för 
byggnadsminnet. Skyddsområdet får, 
enligt byggnadsminnesförklaringen, 
inte ytterligare bebyggas eller bliva fö-
remål för annan väsentlig förändring 
utan länsstyrelsens tillstånd. Området 
skall i övrigt hållas i vårdat skick.

HUS NR 13. LEKSTUGA

Lekstugan i slottsträdgården är enligt uppgift uppförd av familjen 1913. Lekstu-
gan står på hörnstenar med fasader klädda med liggande rödfärgad panel. Till 
lekstugan är en liten utbyggd vitmålad farstukvist med kontursågade räcken och 
är välbevarad sedan byggnadstiden.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Lekstugan har med sitt välbevarade ut-
formning sedan byggnadstiden ett mil-
jöskapande värde. 

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Lekstugan ska bevaras och underhållas 
med traditionella material och meto-
der. 

Scenen i slottsträdgården. Bildnr: lp20080135.

Barnen Ihres lekstuga i slottsträdgården. Bildnr: 
lp20080136.
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HUS NR 14. MAGASIN OCH STALL

Det vitputsade magasinet är enligt 
uppgift uppfört år 1786 som spann-
målsmagasin och hör till en av de 
äldsta bevarade byggnaderna på slotts-
området. Till det äldre magasinet har 
tillbyggnader uppförts åt väst och öst 
troligen under tidigt 1900-tal. Byggna-
derna är utan användning med undan-
tag för huset i öst som används som 
stall av Ekerö ridskola.

Magasinet

Magasinet är uppfört på putsad natur-
stensgrund med en stomme av tegel 
med vitt avfärgade spritputsade fasa-
der med slätputsade omfattningar. I fasaderna är raka, svartfärgade ankarjärn 
synliga. Port och fönsterluckor är utförda av järn. 

Taket	är	ett	sadeltak,	något	utskjutande	med	profilerade	vitmålade	takkonsoler,	
täckt med trapetskorrugerad svartmålad plåt. 

Fasaden åt gården har två halvrunda, rundbågiga nischer av trä försedda med 
sandstenssnäckor som möjligen kan härröra från det gamla stenslottet.

Vitputsat magasin från 1700-talet med tillbyggnader troligen 
från tidigt 1900-tal. Bildnr: lp20080137.

Magasinets järnport. Bildnr: lp20080138.Nischer av trä försedda med sandstens-
snäckor i magasinets fasad åt norr. Bildnr: 
lp20080139.
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Interiör

I magasinet är en i senare tid inbyggd konstruktion för spannmålshantering.

Västra tillbyggnaden

Byggnaden står på hörnstenar av natursten och är uppförd i en regelverkskon-
struktion. Fasaderna är klädda med rödfärgad locklistpanel, till sina nedre de-

lar övertäckt av ett skivmaterial, med 
vita knutbrädor. Den västra fasaden 
är klädd med liggande rödfärgad fas-
spontpanel och den norra fasaden vit-
målad fasspontpanel. Den västra och 
norra fasaden har täckts med korruge-
rade plåt till sina nedre delar. Taket är 
täckt med svartmålad sinuskorrugerad 
plåt. 

Den västra fasadens fönster utgörs av 
enkla bågar med sex rutor, försedda 
med pressade beslag och vitmålade 
omfattningar med spetsiga avslut-
ningar. Dörren är klädd med stående 
svartmålad panel med vitmålad om-
fattning.

Åt	norr	finns	en	intagsport	högt	upp	i	
fasaden till vilken en träbro leder. Por-
ten är klädd med stående svartmålad 
slät panel och är försedd med band-
gångjärn samt svartmålad omfattning.

Interiör

Ej besökt.

Den västra tillbyggnaden. Bildnr: lp20080140.

Den västra tillbyggnads norra fasad med träbro. Bildnr: 
lp20080141.
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Östra tillbyggnaden

Tillbyggnaden, som används som stall, står på en gjuten grund. Fasaderna är 
klädda med en liggande rödfärgad fasspontpanel med vitmålade knutbrädor. Ta-
ket täcks av en svart sinuskorrugerad plåt och en sentida ventilationsskorsten.

Fönsterna är försedda med enluftsbågar med en ruta/båge i bottenvåning och 
sex rutor/båge i övre våningen med vitmålade omfattningar. Bågarna är för-
sedda med pressade beslag.

Stallporten i gavel är klädd med en slät 
skiva.	Till	vinden	finns	en	intagsport	av	
stående svartmålad panel försedd med 
bandgångjärn samt ytterligare en dörr 
med liggande panel och bandgångjärn. 
Vid stallporten ligger en sandsten i 
marken.

Interiör

Stall med gjutet golv och stallboxar. Ma-
gasinets yttre vägg är synlig och försedd 
med en äldre dörr klädd med liggande 
profilerad	panel.	

Kulturhistoriskt värde

Magasinet	utgör	med	sina	putsade	fasader	med	järnport	och	luckor	ett	fint,	väl-
bevarat exempel på sin tids magasinsbyggnader. Av stort värde är magasinets 
järnport och luckor men även de originella nischerna med sandstenssnäckor. Ma-
gasinet hör till slottsområdets äldsta ekonomibyggnader och har ett stort värde 
som en bevarad rest av gårdens äldre bebyggelse och visar på den verksamhet 
som	bedrivits	vid	slottet.	Magasinet	med	flygelbyggnader	har	med	sin	äldre	ut-
formning med ett läge intill vägen ett stort miljöskapande värde på slottsområ-
det.

Särskilda vårdbehov/rekommendationer

Byggnaderna har ett allmänt underhålls- och målningsbehov. Nischernas mål-
ning bör ses över. Marken intill husen har behov av upprensning. Takmaterial på 
byggnaderna har i sen tid ersatts med ett för slottsområdets miljö otraditionellt 
material och vid framtida omläggning bör ett återställande övervägas. Vidare bör 
den västra tillbyggnadens fasadmaterial ses över samt den förfallna träbron res-
taureras. Byggnaderna ska underhållas med traditionella material och metoder. 

Magasinet ligger inom skyddsområde för byggnadsminnet. Skyddsområdet får, 
enligt byggnadsminnesförklaringen, inte ytterligare bebyggas eller bliva föremål 
för annan väsentlig förändring utan länsstyrelsens tillstånd. Området skall i öv-
rigt hållas i vårdat skick.

Den östra tillbyggnadens gavelfasad. Bildnr: lp20080142.
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HUS NR 15. STALL
Ridskoleverksamhet har bedrivits vid Ekebyhov sedan 1965. Stallet hyrs sedan 
1981 ut av kommunen till Ekerö ridskola på Ekebyhov. Ridskolan förfogar utö-
ver stallet över ett antal mindre stallbyggnader uppförda vid olika tider samt 
två större ridhus. Stora ytor inom slottsområdet används vidare av ridskolan till 
hästhagar.

Stallet är uppfört 1865 enligt det årtal som sitter över stallporten. Stommen är 
utförd av tegel. Fasaderna är spritputsade och avfärgade vita med svartfärgade 
slätputsade omfattningar. Taket är ett sadeltak brutet av en frontespis. Taket är 
täckt med trapetskorrugerad plåt.

Stallfönsterna är stickbågiga försedda 
med småspröjsade järnbågar. I en ga-
vel	 finns	 ett	 sentida	 tvåluftsfönster	
med kopplade, ospröjsade bågar med 
sentida gångjärn och uppställningsbe-
slag.

Porten är av utförd av svartmålad 
stående panel med bandgångjärn. 
Vindsluckan över porten är utförd 
av liggande, svartmålade brädor med 
bandgångjärn.

Stallbyggnaden från 1865. Bildnr: lp20080143.

Årtalet 1865 över intagsport i frontespisen. Stallbyggnaden 
från 1865. Bildnr: lp20080144.
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I	 en	 lägre	 del	 på	 stallets	 gavel	finns	
spetsbågiga fönsteröppningar med 
svartmålade kopplade bågar. Bågarna 
i de övre lufterna är äldre medan de 
undre bågarna är ersatta i sen tid. 

Interiör

Stallet har interiört ett gjutet stallgolv 
med boxar avgränsade med svarta 
järnpelare.

Kulturhistoriskt värde

Stallet är till form och detaljer mycket 
välbevarat sedan byggnadstiden och 
utgör	 ett	 fint	 exempel	 på	 det	 sena	
1800-talets stallbyggnader. Stallet 
har en bevarad ursprunglig funktion 
med bevarade stallboxar med av-
gränsningar av järn av vikt för bygg-
nadens värde. Som en välbevarad del 
av slottsområdets bebyggelse i äldre 
tid utgör byggnaden värdefullt inslag 
i slottsområdet i sin helhet.

Särskilda vårdkrav/rekommen-
dationer

Byggnaden ska bevaras och under-
hållas med traditionella material och 
metoder med hänsyn till byggnadens 
kulturhistoriska värde. 

Byggnaden har ett sådant kulturhis-
toriskt värde samt ingår som en vär-
defull del i helhetsmiljön att skydds- 
och varsamhetsbestämmelser bör 
införas vid en framtida planläggning.

Byggnaden ursprungliga takmaterial 
har i sen tid ersatts med ett för bygg-
naden och områdets värde otraditio-
nellt material. Vid en framtida om-
läggning av taket bör ett återställande 
övervägas.

Stallboxar avgränsade av järnpelare. Stallbyggnaden från 
1865. Bildnr: lp20080147.

Fönster försedda med järnbågar. Stallbyggnaden från 
1865. Bildnr: lp20080145.

Stallbyggnadens västra fasad med lägre del med stickbågiga 
fönster. Stallbyggnaden från 1865. Bildnr: lp20080146.
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HUS NR 16. BARACKER

Två baracker med plant tak uppförda under senare år står intill stallet och an-
vänds av Ekerö Ridskola. Barackerna står på hörnstenar och är klädda med smal 
panel målade i en kraftig röd akrylatfärg. Dörrarna är utförda av ofärgat stål. 

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnadernas placering, utformning 
och material är inte utfört i enlighet 
med slottsområdets karaktär och kul-
turhistoriska värde.

Stallbyggnaden och ett numera rivet intilliggande oxstall med likartad utformning. Grund-
ström 1957, Nordiska museet.

Baracker uppförda intill stallbyggnaden. Bildnr: 
lp20080148.
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HUS NR 17. MINDRE STALL 

Stall för två hästar uppfört i sen tid som 
används av Ekerö Ridskola. Den min-
dre stallbyggnaden är utförd i en stål-
konstruktion med stående rödfärgad 
slät panel. Taket är ett pulpettak täckt 
med svart trapetskorrugerad plåt med 
en vitmålad vindskiva. 

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Stallbyggnaden är uppfört utan anpassning till områdets karaktär.

 

HUS NR 18. STALL, F.D. 
VAGNBOD

F.d. vagnbod som idag används som 
stall av Ekerö Ridskola. Byggnadens 
uppförandeår är okänt, men är troligen 
byggd under tidigt 1900-tal.

Byggnaden står på hörnstenar av na-
tursten och är klädd med en rödfärgad 
locklistpanel med vita knutbrädor. Ta-
ket är ett sadeltak täckt med trapetskor-
rugerad plåt och en ventilationsskorsten 
av svartmålad plåt.

Fönsteröppningarna är försedda med 
ospröjsade enluftsbågar och vitmålade 
fönsteromfattningar av trä. Stallporten är utförd av en stomme av järn med skiv-
fyllningar	och	svartmålad.	över	porten	finns	en	vindslucka	utförd	av	rödfärgad	
locklistpanel försedd med bandgångjärn.

I	östra	gaveln	finns	en	dörr	av	svartmålad,	smal	stående	panel	med	vit	träomfatt-
ning.	över	dörren	finns	en	vindslucka	av	svartmålad	stående	panel	med	band-
gångjärn.

Interiör

Stallet har interiört ett gjutet golv och boxar av trä med överliggande dekorativt 
utförda svarta järngaller mellan boxarna.

Mindre sentida stallbyggnad. Bildnr: lp20080149.

Stall, f.d. vagnbod. Bildnr: lp20080150.
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Kulturhistoriskt värde

Byggnaden kan möjligen vara uppförd under ti-
digt 1900-tal och har en från byggnadstiden beva-
rad form. Byggnadens kulturhistoriska värde ligger 
framförallt i att det är en äldre bevarad byggnadska-
tegori förekommande på gårdar i äldre tid.  Med sina 
rödfärgade locklistpanelade fasader har byggnaden 
ett visst miljöskapandevärde som en del av slottsom-
rådets äldre bevarade bebyggelse.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden ska underhållas med traditionella ma-
terial och metoder. Byggnadens ursprungliga tak-
material har i sen tid ersatts med ett för byggnaden 
och områdets värde otraditionellt material. Vid en 
framtida omläggning av taket bör ett återställande av 
takmaterial övervägas. 

                        

HUS NR 19. STALL

En mindre stallbyggnad för tre hästar 
uppfört under senare år. Stallet används 
i Ekerö Ridskolas verksamhet.

Byggnaden står på en gjuten syll med 
fasader av rödfärgad stående lockpa-
nel med vita hörnbrädor. Taket är ett 
svagt sadeltak täckt med asfaltpapp. I 
byggnadens	ena	gavel	finns	en	mindre	
tillbyggnad med pulpettak täckt med 
trapetskorrugerad plåt. 

Tre svartmålade tudelade stalldörrar är 
utförda	 av	 snedställd	 profilerad	 panel	

försedda med bandgångjärn. En dörr är utförd av stående svart panel med en 
glasruta.

Interiör

Enkelt stall. 

Kulturhistoriskt värde.

-
Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Stallet smälter med sina rödfärgade lockpanel in i miljön vid ridskolan. 

Stallboxar i den f.d. vagnboden. Bildnr: 
lp20080151.

Mindre sentida stallbyggnad. Bildnr: lp20080152.



61

HUS NR 20. KLUBBHUS
Byggnaden är uppfört under senare år 
som klubbhus för Ekerö Ridskola. 

Byggnaden står på träsyllar som ligger 
direkt mot marken. Fasaderna är utför-
da av stående panel målad i en kraftigt 
röd akrylatfärg med vitmålade smala 
knutbrädor. Gavelröstena är utförda 
med en vitmålad korrugerad plåt. Taket 
är ett svagt sluttande sadeltak täckt med 
en vågformigt korrugerad plåt. Dörrar 
är utförda av svartmålad stående pa-
nel med svartmålad smal omfattning. 
Fönstrena är kopplade enluftsbågar 
med vit smal omfattning.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden är uppförd utan anpassning till områdets karaktär.

HUS NR 21. RIDTÄLT

Ridtält uppfört under 1980-talet och 
används av Ekerö Ridskola. Utfört 
i en järnkonstruktion täckt med ett 
grönt tält. Ridtältets svartmålade port 
är utförd av järn med skivfyllning.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommen-
dationer

Ridtältet är uppfört utan anpassning 
till områdets karaktär.

Ekerö ridskolas klubbhus. Bildnr: lp20080153.

Grönt ridtält med intilliggande hästhage uppfört i det öppna 
odlingslandskapet. Bildnr: lp20080154.
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HUS NR 22. LADA

F.d. loge och vagnbod varav en del möjligen kan härröra från 1700-talet. Byggna-
den ingår i ett jordbruksarrende och hyrs ut till olika företag för förvaring.

Logen i mittdelen är uppförd av skif-
tesverk och är tillbyggd åt två håll med 
lägre delar i regelverkskonstruktion 
klädda med slät panel. Logen står på 
en grund av hörnstenar i natursten och 
är helt rödfärgad. Logen och tillbygg-
naden i norr täcks av en korrugerad 
svartmålad plåt, omålad åt väster. Den 
f.d. vagnboden i söder täcks av tvåku-
pigt tegel.  

Portar är utförda av stående svarttjä-
rade släta brädor försedda med band-
gångjärn. Flertalet av portarna har er-
satts av korrugerad, svartmålad plåt. 

Interiör

Jordgolv. Ingen inredning. 

Kulturhistoriskt värde

Logen uppförd i skiftesverk härrör 
troligen från 1700-talet och är en av 
gårdens äldsta byggnader och ingick 
som en del i gårdens ladugårdsfyrkant. 
Som en rest av gårdens äldre bebyggel-
se som visar på den verksamhet som 
bedrivits här i äldre tid har byggnaden 
ett stort värde. Logen är uppförd i en 
ålderdomlig byggnadsteknik och är 
välbevarad sedan byggnadstiden och 
har med sitt rödfärgade skiftesverk ett 
stort värde i miljön. 

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaden ska underhållas med tra-
ditionella material och metoder. Vid 
komplettering av stommen ska virke 
av hög kvalitet användas och utföras 
med	ett	utseende	 lika	befintligt	på	ett	

Ladans svarttjärade portar. Bildnr: lp20080156.

Skiftesverk i ladas mittdel. Bildnr: lp20080157.

Lada varav den mittre delen är utförd av skiftesverk. 
Bildnr: lp20080155.
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hantverksmässigt sätt. Av stort värde är ladans äldre form, stomme av skiftesverk 
samt de svarttjärade portarna. De portar som ersatts med plåt bör vid framtida 
restaurering återställas. Byggnadens takmaterial har vid okänd tidpunkt ersatts 
med ett för slottsområdet otraditionellt material och det bör vid framtida om-
läggning övervägas ett återställande.

Byggnaden har ett sådant kulturhistoriskt värde samt ingår som en värdefull del i 
helhetsmiljön att skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas vid en fram-
tida planläggning.

Riven lada med vasstak belägen mittemot den befintliga ladan. Idag ligger delar av grundmurar 
kvar efter ladan i marken. Foto: Grundström, 1957, Nordiska museet.

HUS NR. 23. F.D. SVINHUS

F.d. svinhus troligen uppförd under 1800-talets andra hälft, möjligen samtida 
med stallbyggnaden. Byggnaden ingår i ett jordbruksarrende och hyrs idag ut till 
privatperson som ateljé.

Byggnaden är uppförd 
av tegel på putsad na-
turstensgrund. Fasa-
derna är slätputsade 
och vitkalkade. Föns-
teröppningarna är för-
sedda med stickbågiga 
bågar av järn. Taket 
täcks av ett sadeltak 
täckt med svart korru-
gerad plåt. Under taket 
är en äldre takläggning 
utgjord av vass synlig. F.d. svinhus, troligen från 1800-talets andra hälft. Bildnr: 

lp20080158.
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Entrépartiet är utbytt i sen tid och utgörs av en svartmålad dörr utförd av stå-
ende	panel	med	glasrutor.	över	entré	finns	en	äldre	vindslucka	utförd	av	svart-
tjärade brädor försedda med bandgångjärn. I fasadens västra fasad har i sen tid 
ett fönster tagits upp och försetts med en rödmålad kopplad enluftsbåge utan 
spröjsning.

Interiör

Gjutet golv. Ingen äldre bevarad inredning.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden utgör en rest av gårdens äldre ekonomibyggnader och har ingått som 
en del av gårdens ladugårdsfyrkant. Svinhuset har med sin i huvudsak välbevara-
de äldre form ett stort miljöskapande värde. Av stort värde är byggnadens form, 
slätputsade fasader, äldre järnbågar och det äldre bevarade takmaterialet. 

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaden ska underhållas med tradi-
tionella material och metoder. Byggna-
dens entréparti har ersatts med ett nytt 
utan anpassning till byggnaden. Vid 
framtida underhåll bör ett återställande 
av entrén övervägas.  

Byggnaden har ett sådant kulturhisto-
riskt värde samt ingår som en värdefull 
del i helhetsmiljön att skydds- och var-
samhetsbestämmelser bör införas vid 
en framtida planläggning.Fönster försedda med järnbågar. Bildnr: lp20080159.

F.d. svinhuset med ersatt entréparti. Bildnr: lp20080160.
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HUS NR 24. JORDKÄLLARE

Jordkällare troligen från 1900-talets 
mitt. Källaren har slätpusad fasad och 
täcks med grästak. Dörren är utförd av 
stående, svartmålade, släta brädor. Över 
dörren har en korrugerad plåt lagts in.

Interiör

Jordkällare med väggar av betong.

Kulturhistoriskt värde

Jordkällarens kulturhistoriska värde är 
inte högt men utgör en del av gårdens 
verksamhet i äldre tid och har därmed 
ett visst värde.

HUS	 NR	 25.	 FöRRÅDSByGG-
NAD

Öppet förråd uppfört under 1900-talets 
andra hälft. Förrådet står på hörnstenar 
och är uppfört i en regelverkskonstruk-
tion med stående, rödfärgad lockpanel 
och vita knutbrädor och vindskivor. 
Förrådet täcks av ett pulpettak täckt 
med svart trapetskorrugerad plåt. 

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

-

Jordkällare intill det f.d. svinhuset. Bildnr: lp20080161.

Öppet förråd. Bildnr: lp20080162.
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HUS NR 26. DASS

Utedass klätt med stående, rödfärgad locklistpanel. 
Pulpettaket täcks med svart sinuskorrugerad plåt. 
Dörren är utförd av rödmålad locklistpanel med ett 
utskuret hjärta. 

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

-

HUS NR 27. BOD

Bod uppförd under 1900-talets senare del och står idag utan användning. Byggna-
den är klädd med stående rödfärgad panel med vita knutbrädor och står på hörn-
stenar. Fönsterna är försedda med vitmålade, ospröjsade, kopplade enluftsbågar 
med vitmålad smal omfattning av trä. Byggnaden täcks av ett svagt sluttande 
sadeltak täckt med täckpapp. Dörren är klädd med ett svartmålat skivmaterial.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaden är förfallen och uppförd 
utan anpassning till områdets karaktär. 
Det bör övervägas om boden ska stå 
kvar.

Dass. Bildnr: lp20080163.

Förfallen sentida bod utan användning. Bildnr: 
lp20080164.
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HUS NR 28. ”KNALLEBERG”

Huset var arbetarbostad under Ekebyhov och var bebott fram till 1980-talet.
Byggnaden omnämns i husförhörslängder redan 1801 som stattorp under Eke-
byhov.	År	1801	bodde	två	hushåll	i	byggnaden,	år	1803	fanns	tre	hushåll	och	från	
1813 fyra hushåll. Byggnaden hyrs sedan 1987 av Mälarö Skid- och orienterings-
klubb och används som föreningens klubbstuga. 

Byggnaden är uppförd av liggtimmer troligen under sent 1700-tal. Fasaderna 
har senare reveterats och spritputsats med slätputsade hörn och lister. Spår har 
enligt uppgift noterats efter en tidigare rosa puts. Taket täcks av en svart plåt i 
tegelimitation och en skorsten inklädd med svart plåt. 

Vid en större renovering under 1980-talet göts en betongsula runt hela huset 
som även ska ha ersatt syllstockarna samt den utvändiga putsen förnyades. Tak-
materialet ersattes och takfönster togs upp. Vid samma tillfälle byggdes huset till 
med utrymmen för omklädning, dusch och bastu. 

Fönsterna utgörs av sentida tvåluftsbågar med två rutor/båge. Bågarna är kopp-
lade, inåtgående och målade brutet vita. 

Till byggnaden sluter en förstukvist av omålade räcken utförd i sen tid. ytter-
dörren är utförd under sen tid och utgörs av en pardörr av oljad stående panel 
försedd med en glasruta. Den slätputsade dörromfattningen har täckts med vit-
målade brädor.

Tillbyggnaden står på betongplintar och är klädd med svagt ljusrosa lockpanel. 

Knalleberg. Bildnr: lp20080165.
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Interiör

Ursprungligen bestod huset av två bostäder om två 
rum, kök och kammare i den västra delen och två 
enkelrum i den östra delen. 

Planlösningen har i huvudsak ändrats med bevaran-
de av de två östliga kammarna som bevarar rörspisar. 
I övrigt har huset moderniserats. Timmerväggarna 
har synliggjorts och har spår av behandling för en 
revetering. Interiört bevaras i övrigt från äldre tid en 
bräddörr klädd med liggande panel samt en tidigare 
ytterdörr från sent 1800-tal med glasad övre del.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden är en av områdets äldsta byggnader och 
har ett stort värde som en del av Ekebyhovs äldre 
arbetarbebyggelse. Byggnaden har en delvis bevarad 
stomme och bevarad äldre form men har genom 
tillbyggnad och ändring av detaljutformning föränd-
rats på ett för byggnaden olämpligt sätt. 

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden utgör en värdefull del av Ekebyhovs slottsområde och bör vid en 
framtida restaurering så långt som möjligt återställas till sitt ursprungliga utse-
ende. Vid underhåll ska traditionella material och metoder användas. 

Byggnaden ingår som en värdefull del i helhetsmiljön och har ett sådant kul-
turhistoriskt värde att skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas vid en 
framtida planläggning.

Rörspis. Bildnr: lp20080166.

Knalleberg. Foto: Elisabeth Tegnér, 1974, Stockholms läns 
museum.
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HUS NR 29. JORDKÄLLARE INTILL                

KNALLEBERG

Gjuten jordkällare utan användning täckt med gräs-
tak, sannolikt från 1900-talets mitt. Dörren är utförd 
av brunmålade, stående brädor.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Jordkällare utgör en del av arbetarbostadens ekono-
mibyggnader och har ett visst värde i miljön.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Jordkällaren är förfallen och bör underhållas. 

HUS NR 30. VEDBOD INTILL 
KNALLEBERG

Vedbod av stående, slät, omålad panel 
stående på hörnstenar. Till förrådet le-
der två boddörrar utförda av stående, 
släta, omålade brädor med bandgång-
järn. Pulpettaket är täckt med korruge-
rad plåt.

Interiör

Ej besökt

Kulturhistoriskt värde

Vedbodens kulturhistoriska värde lågt 
med utgör en del av arbetarbostadens ekonomibyggnader och har ett visst värde 
i miljön.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Boden har underhållsbehov. Vid underhåll ska traditionella material och metoder 
användas. 

Jordkällare av betong intill Knalleberg. 
Bildnr: lp20080167.

Vedbod intill Knalleberg. Bildnr: lp20080168.
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HUS NR 31. BARACK 

Vitmålad barackbyggnad täckt med sinuskorrugerad plåt.

Interiör

Ej besökt

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Baracken är förfallen, utgör ett främ-
mande inslag i miljön och bör tas 
bort.

HUS	NR	32.	TRÄDGÅRDSMÄSTAREBoSTAD/ARBETARBoSTAD	

Huset hyrs ut av kommunen som bostad till en privatperson. Byggnadens uppfö-
randeår är okänt, men är troligen uppförd omkring tidigt 1900-tal.

Huset står på en svartputsad gråstens-
grund. Fasaderna är klädda med en röd-
färgad liggande fasspontpanel med vit-
målade knutar och omfattningar. Taket 
är ett sadeltak och täcks av tvåkupigt 
tegel och en oputsad tegelskorsten. 

Fönsterna är försedda med ospröjsade, 
kopplade tvåluftsbågar med konturså-
gade foder med en dekorativ utform-
ning.

Fasaden åt allén är försedd med en in-
glasad farstukvist med där inglasningen 
är utförd av äldre fönsterbågar. Kvisten 
är till inklädd med vitmålad korrugerad 

plåt i sin nedre del. Dörren är ersatt med ny i sen tid utförd med vit stående panel 
och en stor glasruta. 

Intill	villan	finns	rester	av	en	stenmurar	som	delvis	kalvat	samt	ett	förfallet	vitt	
spjälstaket.	I	trädgården	intill	huset	finns	också	gjutna	grunder	efter	växthus.

Barack intill Knalleberg. Bildnr: lp20080169.

F.d. Trädgårdsmästarbostaden. Bildnr: lp20080170.
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Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden utgör som en av slottsområdets arbetarbostäder i äldre tid en vär-
defull del av slottsområdets helhetsmiljö. Byggnaden är i huvudsak välbevarad 
sedan byggnadstiden och har framförallt ett miljöskapande värde.

Särskilda vårdkrav/rekommen-
dationer

Byggnaden ska bevaras och under-
hållas med traditionella material och 
metoder. Byggnadens fönsterbågar 
och dörrar har vid tidigare underhåll 
ersatts med nya med för byggnaden 
olämplig utformning. Den korru-
gerade plåten på farstukvisten bör 
tas bort och kvisten bör restaureras 
med hänsyn till sitt ursprungliga ut-
seende. 

F.d. Trädgårdsmästarebostaden från söder. Bildnr: 
lp20080171.

Stort vårdträd intill den f.d. 
trädgårdsmästarbostaden och rester av 
stenmurar. Bildnr: lp20080172.

F.d. Trädgårdsmästarebostadens farstukvist. 
Bildnr: lp20080173.
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HUS	NR	33.	TVÅ	FöRRÅD	VID	AlléN	SAMT	KÄllARE

Intill allén står två mindre förrådsbyggnader. Byggnaderna är sannolikt uppförda 
under tidigt 1900-tal och står idag utan användning.

Förråden är klädda med rödfärgad locklistpanel med vitmålade knutar och om-
fattningar.

Fönsteröppningarnas glas har förkom-
mit. Det ena förrådet har två dörrar 
klädda med rödfärgad locklistpanel. 
Det andra förrådet har en dörr klädd 
med rödfärgad slät stående panel för-
sedd med bandgångjärn. Förråden har 
pulpettak täckta med korrugerad plåt.

Vid	förråden	finns	en	förfallen	källare.	
Källaren är uppförd av hålstensbetong 
täckt av grästak, sannolikt uppförd om-
kring 1900-talets mitt.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Förråden visar på slottsområdets enklare bebyggelse och är välbevarade sedan 
byggnadstiden och har framförallt ett visst miljöskapande värde. Källarens kul-

turhistoriska värde är inte högt men 
utgör en del av gårdens verksamhet 
i äldre tid varför källaren har ett visst 
värde.

Särskilda vårdbehov/rekommen-
dationer

Förråden har underhållsbehov. Vid un-
derhåll ska traditionella material och 
metoder användas. Källaren är förfal-
len men det bör undersökas om ett 
återställande är möjligt.

Två förråd invid Björkuddsvägens allé. Bildnr: 
lp20080174

Källare av hålstensbetong täckt med grästak mellan de två 
förråden. Bildnr: lp20080175.
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HUS NR 34. KÄLLARByGGNAD

I bokskogen står en förfallen gjuten 
källare, sannolikt uppförd under 1900-
talets mitt. 

Kulturhistoriskt värde

Jordkällaren har inte ett högt kultur-
historiskt värde men ingår som en rest 
av den verksamhet som bedrivits på 
gården och har ett visst miljöskapande 
värde.

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Jordkällaren bör restaureras med ett för byggnaden anpassat sätt. 

HUS NR 35. RIDHUS

Större ridhus uppfört 1989 på öppen 
odlingsmark av Ekerö Ridskola.

Ridhuset står på en gjuten grund och 
har lockpanelade, rödfärgade fasader 
med vitmålade hörnbrädor, lister och 
omfattningar. Taket är ett svagt slut-
tande sadeltak täckt med trapetskorru-
gerad plåt. Ridhusporten är utförd av 
plåt.	I	ena	gavel	finns	högt	sittande,	lig-
gande fönster med tre lufter i vitmålade 
bågar. Intill ridhuset står två rödmålade 
baracker av plåt.

Interiör

Sandgolv

Kulturhistoriskt värde
-

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Ridhuset är uppfört utan anpassning till områdets karaktär med en olämplig pla-
cering i områdets öppna odlingslandskap. 

Förfallen källare i bokskogen. Bildnr: lp20080176.

Ridhus uppfört 1989 i öppen odlingsmark. Bildnr: 
lp20080177.
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HUS NR 36. PARKVILLAN (fastighe-
ten Ekebyhov 1:392)

Parkvillan hör till de byggnader som 
kommunen sålde och styckade vid köpet 
av Ekebyhov. 

Parkvillan är sannolikt uppförd omkring 
1915 som arbetarbostad vid Ekebyhov. I 
villan bodde i äldre tid cirka tio anställda; 
elever och arbetare med en hushållerska 
som stod för mathållningen. 

Villan har brutet vita spritputsade fasa-
der med gavelrösten inklädda med brun-
betsad locklistpanel. Taket täcks med 
tvåkupigt betongtegel. Byggnadens föns-
ter utgörs av bruna kopplade småspröjsa-
de bågar försedda med fönsterluckor av 
snedställd brun panel. Fönsterna är, med 
undantag ett par vindsfönster och källa-
rens fönster, ej ursprungliga. Fönsterna i 
nedre botten har förstorats och i sen tid 
försetts med fönsterluckor. 

Till huset sluter sig en förstukvist med 
verandaräcken med utskurna hjärtan. Till kvisten har en stor altan utförts i sen 
tid.	Till	källarvåningen	finns	en	entré	försedd	med	skärmtak.

I	trädgården,	som	hägnas	av	ett	stängsel,	finns	träd	som	kan	anses	höra	till	par-
ken. 

Interiört

I huvudsak moderniserad och kakelugnar borttagna. Till delar bevarad planlös-
ning och snickerier. Källare under hela huset som enligt ägaren används som 
fruktlager och hantering av frukt. 

Kulturhistoriskt värde

Villan hör till den bebyggelse som uppfördes vid Ekebyhov för arbetare på går-
den och har ett stort värde som en del av Ekebyhovs äldre bebyggelse och som 
en rest av den verksamhet som bedrevs på gården.

Själva villan har en i huvudsak bevarad nationalromantisk utformning sedan 
byggnadstiden men har vid tidigare underhåll och ändringar delvis förenklats 
och ändrats till material och detaljutformning.

Parkvillan uppförd som arbetarbostad omkring 1915. 
Bildnr: lp20080178.
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Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Av stort värde är byggnadens välbevarade form och av vikt för framtiden är 
att byggnadens bevarade detaljer som farstukvist, skärmtak och småspröjsade 
fönster bevaras. Vid framtida underhålla bör byggnaden underhållas med tradi-
tionella material och metoder.

Villan har en framträdande placering 
intill allén och av vikt är att villan ut-
gör en integrerad del av slottsmiljön 
och inte avskärmas från slottsområdet 
genom hägnad. Vidare bör en plan eller 
föreskrifter	finnas	för	träden	och	plan-
teringar på tomten.

Byggnaden ingår som en värdefull del 
i helhetsmiljön och har ett sådant kul-
turhistoriskt värde att skydds- och var-
samhetsbestämmelser bör införas vid 
en framtida planläggning.

HUS NR 37. VATTENTORN

Vattentornet är tillkommet under 1900-talets första hälft och hade 
till uppgift att bevattna trädgårdsanläggningarna vid Ekebyhovs 
plantskola med vatten som pumpades upp från Mälaren. Vatten-
tornens syfte var att åstadkomma rätt vattentryck i vattenlednings-
systemen genom att vattnet lagrades på en hög höjd. Där renings-
verket nu ligger fanns i äldre tid ett pumphus som var kopplat till 
anläggningen.

Vattentornet är uppfört av tegel med slätputsade fasader. Intill tor-
net ligger på marken dragjärn som sannolikt tidigare suttit runt 
byggnaden.

Kulturhistoriskt värde

Vattentornet har ett stort värde som en rest av den stora plantskola 
som bedrevs vid slottet. 

Särskilda vårdbehov

Vattentornet har stora underhållsbehov. Det är av vikt att byggnaden bevaras för 
framtiden då den berättar om Ekebyhovs historia och rustas på ett för byggna-
den anpassat sätt.

Byggnaden ingår som en värdefull del i helhetsmiljön och har ett sådant kul-
turhistoriskt värde att skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas vid en 
framtida planläggning.

Parkvillan. Foto: Elisabeth Tegnér, 1974, Stockholms läns 
museum. 

Vattentornet uppfört i 
Ekebyhovsparken. Bildnr: 
lp20080179.
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HUS NR 38. ARRENDATORSBOSTAD (fastigheten Ekebyhov 1:523)

Villan hör till de byggnader som kommunen styckade av från fastigheten vid 
köpet av Ekebyhov. 

Villan skall vara uppförd år 1919 som 
arbetarbostad för verksamheten vid 
slottet. I villan hade trädgårdsförman-
nen sin bostad i nedre botten och i 
övervåningen bodde elever. 

Byggnaden är uppförd av tegel med 
spritputsade fasader och grått avfär-
gad spritputsad sockel. Taket täcks av 
tvåkupigt betongtegel. Fönstersnickeri-
erna har ersatts i sen tid och är utförda 
av vitmålade kopplade tvåluftsfönster 
utan spröjsning i en brunmålad karm. 
Fönsterna är försedd med slätputsade 
illusionistiska fönsterluckor. 

Till	 entrén	finns	 en	 inglasad	 förstukvist	 som	 försetts	med	äldre	 småspröjsade	
bågar med pressade beslag, sannolikt byggnadens ursprungliga fönstersnickerier. 
Verandaräcket har utskurna hjärtan. Entrédörren har ersatts med en ny i sen 
tid.  

Till	huset	har	utförts	en	stor	altan.	På	tomten	finns	två	i	sen	tid	uppförda	uthus.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden hör till den bebyggelse som uppfördes vid Ekebyhov för arbetare på 
gården och har ett stort värde som en del av Ekebyhovs äldre bebyggelse och en 
rest av den verksamhet som bedrevs på gården.

Själva villan har en i huvudsak bevarad form men har vid tidigare underhåll och 
ändringar delvis förenklats och ändrats till material och detaljutformning.

Särskilda vårdbehov

Vid underhåll bör traditionella material och metoder användas.

Av vikt är att villan utgör en integrerad del av slottsmiljön och inte avskärmas 
från	slottsområdet.	Vidare	bör	en	plan	eller	 föreskrifter	finnas	 för	 träden	och	
framtida planteringar/återplanteringar på tomten. 

Arbetarbostad från omkring 1919. Bildnr: lp20080180.
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Byggnaden ingår som en värdefull del 
i helhetsmiljön och har ett sådant kul-
turhistoriskt värde att skydds- och var-
samhetsbestämmelser bör införas vid 
en framtida planläggning.

HUS NR 39. F.D. KONTORSByGGNAD TILL PLANTSKOLAN

Byggnaden är uppförd under tidigt 1900-tal som kontors till Ekebyhovs plant-
skola. Byggnaden har i senare tid används som stall.

Byggnaden har en spritputsad och svartfärgad sockel, rödfärgade locklistpane-
lade fasader med vita knutar och omfattningar. Taket täcks av en sinuskorruge-
rad plåt. Fönster har i huvudsak ersatts 
med nya bågar eller satts för. Ett par 
äldre bågar sitter intill kontorsentrén 
och utgörs av treluftsbågar med två 
rutor/båge försedda med pressade be-
slag. Kontorsentrén nås vis en gjuten 
trappa och är försedd med en vitmå-
lad	fyllningsdörr.	över	entrén	finns	en	
plåtskylt med ordet kontor utstansat. 

På byggnadens långfasad mot allén 
finns	en	fronton	försedd	med	en	lock-
listpanelad	 vindslucka.	 Å	 andra	 gavel	
finns	 stora	 portar	 med	 överljusföns-
ter samt ett transportband upp till en 
vindslucka. 

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden hör till den bebyggelse som uppfördes för verksamheten vid Ekeby-
hovs plantskola och har ett stort värde som en del av gårdens äldre bebyggelse 

Arbetarbostad. Foto: Elisabeth Tegnér, 1974, Stockholms läns 
museum. 

Kontorsbyggnaden till Ekebyhovs plantskola. Bildnr: 
lp20080181.
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och den verksamhet som bedrevs vid tidigt 1900-tal. 
Byggnaden har i huvudsak en från byggnadstiden 
välbevarad form och en bevarandevärd detalj är en-
trén med texten ”kontor”.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden har byggts till och fönster ersatts på ett 
för byggnaden inte anpassat sätt. Byggnaden har en 
framträdande placering intill allén och det är av vikt 
är att huset utgör en integrerad del av slottsmiljön 
och samt vårdas. Byggnaden bör vid framtida un-
derhåll restaureras med hänsyn till byggnadens ur-
sprungliga utseende och underhållas med traditio-
nella material och metoder anpassat till byggnaden.

Byggnaden ingår som en värdefull del i helhets-
miljön och har ett sådant kulturhistoriskt värde att 
skydds- och varsamhetsbestämmelser bör införas 
vid en framtida planläggning.

Entré till kontorsbyggnaden. Bildnr: 
lp20080182.

Kontorsbyggnaden. Foto: Elisabeth Tegnér, 1974, Stockholms läns museum. 
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HUS NR 40. GARAGE 

Byggnad med okänd användning, möj-
ligen garage, troligen uppfört i under 
1900-talets andra hälft. Byggnaden har 
slätputsade, rött avfärgade fasader och 
täcks av ett pulpettak med trapetskor-
rugerad plåt. Byggnaden har tre portar 
utförda av stående, svarttjärad panel 
försedda med bandgångjärn. I ena ga-
veln	finns	två	mindre	fönster	försedda	
med enluftsbågar utan spröjsning. 

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

-

HUS NR 41. SJÖTUNA

Sjötuna uppfördes under 1900-talets 
början som bostad för tillfälligt anställa 
arbetare vid Ekebyhov. Idag ryms Café 
Sjötuna i byggnaden som, tillsammans 
med ett antal senare uppförda byggna-
der, är en del av skidanläggningen Eke-
byhovsbacken. 

Byggnaden står på en putsad och grått 
avfärgad grund av natursten. Fasader-
na är rödfärgade och klädda med fas-
spontpanel med vitfärgade lister och 
omfattningar. Fönstrena är försedda 
med vitmålade fönsterluckor. Sadel-
taket är täckt med en tegelimiterande 
rödfärgad plåt. Till byggnaden har 
uppförts stora verandatillbyggnader.

Interiör

Ej besökt.

Garagebyggnad intill kontorsbyggnaden. Bildnr: 
lp20080183.

Sjötuna används idag som café till skidanläggningen. 
Bildnr: lp20080184.
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Kulturhistoriskt värde

Byggnaden utgör som en av slottsområdets arbetarbostäder i äldre tid en vär-
defull del av slottsområdets helhetsmiljö. Byggnaden är i huvudsak välbevarad 
sedan byggnadstiden. Till men för byggnadens värde har altaner utförts på ett till 
byggnaden inte anpassat sätt.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Till skidanläggningen som idag ligger i utkanten av slottsområdet har i sen tid ett 
flertal	mindre	byggnader	uppförts	till	anläggningen.	Av	vikt	är	att	anläggningens	
byggnader så långt som möjligt anpassas till områdets karaktär. Sjötuna bör be-
varas till sin ursprungliga form och underhållas med traditionella material och 
metoder.

Lekstugan ligger inom skyddsområde för byggnadsminnet. Skyddsområdet får, 
enligt byggnadsminnesförklaringen, inte ytterligare bebyggas eller bliva föremål 
för annan väsentlig förändring utan länsstyrelsens tillstånd. Området skall i öv-
rigt hållas i vårdat skick.

HUS NR 42. UTHUS

Uthus med okänt byggnadsår och funk-
tion. Möjligen kan byggnaden vara upp-
förd under tidigt 1900-tal.

Uthuset står på hörnstenar av natursten 
i en regelverkskonstruktion. Fasaderna 
är klädda med en stående, slät, rödfär-
gad panel. Byggnaden har en port i ga-
veln utförd av stående svartmålad panel 
försedd med handsmidda bandgång-
järn.	I	ena	fasaden	finns	en	dörr	utförd	
av stående, rödfärgad panel. Sadeltaket 
är täckt med en sinuskorrugerad plåt.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnaden har framförallt ett miljöskapande värde i slottsområdets helhetsmiljö 
genom sin äldre byggnadstyp och som en del av gårdens tidigare ekonomibygg-
nader.

Särskilda vårdkrav/rekommendationer

Byggnaden bör bevaras och underhållas med traditionella material och metoder. 

Uthus vid Björkuddsvägen intill uppfarten till Citadellet. 
Bildnr: lp20080185.
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HUS	NR	43.	MINDRE	FöRRÅD

Mindre förrådsbyggnad sannolikt uppfört i sen tid. Förrådet är uppfört av brun-
målad lockpanel och täcks av ett pulpettak med sinuskorrugerad plåt.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaden tillför inget till miljön och 
det bör övervägas om den skall vara 
kvar.

HUS NR 44. ”EKBACKEN” (fastigheterna Ekebyhov 1:524 och 1:525)

De två fastigheterna hör till de tomter med byggnader som styckades och för-
såldes när kommunen tog över Ekebyhov. Fastigheterna var ursprungligen be-
byggda med två lika arbetarbostäder uppförda omkring 1910.

Byggnaderna är uppförda av tegel och har exteriört förändrats så att byggnader-
nas utseende idag till detaljutformning inte längre är lika.

Ekbacken 1

Den östra byggnaden är utförd 
med spritputsade fasader med 
slätputsade	hörn	och	profilerad	
takfotsgesims vikt runt hörnen. 
I fasaden är dekorativt utfor-
made ankarjärn synliga. Sock-
eln är gråputsad. Taket täcks 
av ett betongtegeltak och en 
vitputsad skorsten.

Fönstrena har bågar utförda i 
sen tid och utgörs av brunmå-
lade tvåluftsfönster med fyra 
rutor/båge som i sen tid för-

Mindre förrådsbyggnad. Bildnr: lp20080186.

Ekbacken 1. Bildnr: lp20080187.
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setts med fönsterluckor. Byggnaden har försetts med takkupor åt två håll. Den 
ursprungliga förstukvisten har byggts om samt huset har försetts med ytterligare 
en kvist åt norr. Till huset sluter i norr även en stor altan utförd i sen tid.

Fastigheten är även bebyggd med två uthus och ett garage. 

Ekbacken 2

Den	västra	byggnaden	har	en	vit	slätputs	med	profilerad	takfotsgesims	vikt	runt	
hörnen. I fasaderna är dekorativt utformade ankarjärn synliga. Sockeln är för-
sedd med en gråfärgad spritputs. Taket är täckt med trapetskorrugerat plåttak 
och en plåtinklädd skorsten. 

Fönstrena har sentida kopp-
lade tvåluftsbågar som för-
setts	 med	 fönsterluckor.	 Åt	
gården	finns	två	fönster	med	
sannolikt ursprungliga små-
spröjsade bågar försedda med 
pressade beslag. 

De ursprungliga förstukvis-
tarna har kvar sin äldre form 
men har byggts till med yt-
terligare en kvist åt båda hål-
len.	Åt	vägen	har	huset	byggts	
till med en altan i hela husets 
längd. De äldre entrédörrarna 
har ersatts med nya i sen tid.

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Båda byggnaderna är uppförda som arbetarbostäder vid tidigt 1900-tal och vitt-
nar om den omfattande verksamhet som bedrevs vid slottet vid sekelskiftet och 
utgör en värdefull del av Ekebyhov. 

Byggnaderna har en bevarad form men har förändrats genom ändring av mate-
rial och detaljutformning som nya fönster, dörrar och förstukvistar utförda eller 
ändrade utan hänsyn till byggnadernas ursprungliga utformning. 

Ny garagebyggnad med asfalterad uppfart har uppförts utan anpassning till om-
rådets karaktär.

Ekbacken 2. Bildnr: lp20080188.
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Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaderna har ett känsligt läge intill 
vägen genom Ekebyhovs slottsområde. 
Byggnaderna utgör en värdefull del av 
helhetsmiljön och bör vid en framtida 
restaurering så långt som möjligt åter-
ställas till sitt ursprungliga utseende. 
Vid underhåll ska traditionella material 
och metoder användas. 

Byggnaderna ingår som en värdefull 
del i helhetsmiljön och skydds- och 
varsamhetsbestämmelser bör införas 
vid en framtida planläggning. Av vikt 
är att byggnaderna ingår som integre-
rad del av slottsområdet.

Garagebyggnad intill Ekbacken. Bildnr: lp20080189.

De två byggnaderna vid Ekbacken. Foto: odaterad bild, 
Ekerö kommun, stadsbyggnad. 
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HUS NR 45. ”SKOGSSTALLET”

I Västra skogen står det s.k. ”Skogsstallet” med intilliggande hage för små russ. 
Byggnaden och hage hyrs ut av kommunen till en privatperson. När byggnaden 
är uppförd är okänt men kan möjligen vara byggd omkring 1900-talets första 
hälft.

Stallet står på hörnstenar med fasader klädda med rödfärgad slät panel och lock-
listpanel. Sadeltaket täcks av ett trapetskorrugerat plåttak.

Stallet har enluftsfönster utan spröjningar försedda med vitmålade omfattningar. 
En port är utförd av svartfärgade stående brädor försedda med snedslå och band-

gångjärn.	Åt	norr	finns	ett	tillbyggt	dass	
klätt med rödfärgad stående panel. 

Interiör

Ej besökt.

Kulturhistoriskt värde

Byggnadens kulturhistoriska värde är 
inte högt med har ett visst miljöska-
pande värde. 

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Byggnaden har stora underhållsbehov. 
Den bör vid underhåll återställas till 
form och material och skall underhål-
las med traditionella material och me-
toder.  

Skogsstallet. Bildnr: lp20080190.

Hästhage intill Skogsstallet i Västra skogen. 
Bildnr: lp20080191.
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HUS NR 46. SMEDJA 
(fastigheten 1:505)

Smedja uppförd av tegel, troligen från 
sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Smed-
jan har i styckats av till en egen fastighet 
och i byggnaderna drivs verksamhet av 
Nyströms Plåt och Smide AB. Smedjan 
är bevarad men har klätts in med vit 
korrugerad plåt. Inom fastigheten har 
i sen tid ytterligare byggnader uppförts 
med fasadmaterial av vit korrugerad 
plåt. Fastigheten hägnas med ett omålat 
stålstaket. 

Kulturhistoriskt värde

Den från äldre tid bevarade smedjan 
har ett visst värde som en rest av Eke-
byhovs verksamhet i äldre tid.  

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Smedjan har förändrats och byggnader 
tillkommit utan anpassning till områ-
dets karaktär. Fastigheten ingår i om-
råde av kulturhistoriskt värde och bör 
vid planläggning förses med föreskrif-
ter för anpassning av ny bebyggelse och 
hägnad av tomt.

HUS NR 47. TENNISHALL (fastig-
heten 1:508)

Tennishall uppförd i sen tid med fasa-
der av grönmålad korrugerad plåt.

Kulturhistoriskt värde
-

Särskilda vårdkrav/rekommenda-
tioner

Tennishallen har uppförts inom område 
av kulturhistoriskt värde utan anpass-
ning till områdets karaktär. I framtiden 
bör	 övervägas	 att	 flytta	 verksamheten	
och byggnaden tas bort.

Den gamla smedjan har täckts in med plåtfasad och 
byggts till. Bildnr: lp20080192.

Smedjan före ombyggnad, odaterad bild. Foto: Lånat av 
Nyströms Plåt och Smide AB. 

Tennishall uppförd intill den västra tillfarten till 
slottsområdet. Bildnr: lp20080193.
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Trädgården

Trädgården närmast slottet är vidsträckt i en snarast rektangulär form med nu-
mera mest öppna gräsytor indelade med grusade raka gångar och symmetriska 
klippta häckar. 

Från herrgårdens mittaxel går en rak grusad gång med en rundel i trädgårdens 
mitt.	I	slutet	av	slottets	mittaxel	mot	norr	finns	en	ingång	från	parken	till	slotts-
trädgården genom grindstolpar. 

I herrgårdens mittaxel leder en grusad gång med en rundel i dess mitt. Trädgården inramas 
med häckar. Bildnr: lp20080194.

Trädgårdsgrindar i slutet av herrgårdens mittaxel. Grinden är köpt av Johan Ihre från 
en gård i Södertäljetrakten omkring sekelskiftet och handtaget kommer från en gammal 
pump på Ekebyhov. Bildnr: lp20080195.
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I	nordöstra	delen	av	trädgården	finns	vitputsade	grindstolpar	försedda	med	två	
större järngrindar. 

Grindstolparna i nordöstra delen av trädgården.  De smidda järngrindarna är 
tillverkade under 1650-talet och härrör från det Hornska gravkoret i Jakobs kyrka. 
Grindarna sattes upp vid Ekebyhov efter det att gravkoret revs år 1862. Först var 
grindarna placerade vid magasinet men sattes upp som parkgrindar omkring 1898-
1900. Staketet vid grindarna kommer från gamla riksdagshuset. Bildnr: lp20080196.

I västra del av trädgården står den s.k. trädgårdsgrinden. 

Grindstolpar i slottsträdgården. Grinden är enligt uppgift flyttad från den mur som 
tidigare skilde den gamla och den nya trädgården och som Johan Ihre skall ha tagit bort.  
Bildnr: lp20080197.
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I väster och norr avgränsas slottsträdgården av en granhäck planterad omkring 
1915.	längst	med	 sträckningen	 i	 väster	och	norr	 återfinns	också	 rester	 av	 en	
äldre	hägnad	av	sten.	Även	i	slottsträdgårdens	sydöstra	del	återfinns	rester	av	en	
stenmur. 

Rester efter en tidigare mur kring trädgården. Bildnr: lp20080198.

Mur i sydöstra delen av trädgården. Bildnr: lp20080199.
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I herrgårdens närhet växer de stora träd som utgör den s.k. stora bersån och som 
tillkom under 1700-talet. 

I	 de	öppna	 gräsytorna	finns	 enstaka	 äldre	 fruktträd	 som	 rester	 efter	 en	 äldre	
fruktträdgård och i den östra delen av trädgården ligger fruktträdgården med äp-
pelträd	som	är	en	av	landets	äppelgenbanker.	De	flesta	träden	härrör	från	början	
av 1900-talet och är kompletterade 1997. 

Fruktträdgården i slottsträdgården. Bildnr: lp200800201.

Träd i stora bersån 
planterad under 
1700-talet. Bildnr: 
lp20080200.
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Vidare	finns	bl.a.	en	stor	blodbok	och	en	alm	i	slottsträdgården	planterade	under	
1840-talet samt buskage med syrener och rhododendron planterade under tidigt 
1900-tal. 

Parken

Den stora parken som omger Ekebyhovs herrgård har karaktär av en varierande 
park- och naturmark med diken, slingrande vägar och stigar uppkallade efter 
Ekebyhovs tidigare ägare. 

Ekebyhovsparken, ur Bli din egen guide i Ekebyhovsparken av Åke Liedberg, 
Arbetsgruppen för Ekebyhovsparken. 
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Till	parken	finns	ingångar	försedda	med	grindstolpar.	Vid	slutet	av	Johan	Ihres	
väg ligger den s.k. yttre grinden.

De yttre parkgrindarna är från sent 1800-tal med grindar inköpta av Johan Ihre på 
1890-talet från gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Bildnr: lp20080202.

Till bokskogen finns från 
Björkuddsvägen en ingång 
med grindstolpar försedda 
med järngrindar. Bildnr: 
lp20080203.
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Parken går att dela in i huvudområden efter naturtyp i nio huvudområden eller 
naturtyper; Slottsträdgården, Bokskog, Ekbacke, Hällmark, Barrskog, Blandlöv-
skog, Rödekskog, Bokplantskola och Västra skogen.

Karta över parken. Ur Vårdplan för trädbeståndet i Ekebyhovsparken, 1999.

I	parken	finns	ett	30-tal	barrträdsarter	och	ett	50-tal	lövträdsarter	av	inhemska	
och exotiska trädsorter. Denna artrikedom härrör från Ekebyhovs tidigare ägare, 
Johan Ihre, som introducerade en mängd olika trädarter som planterades ut mel-
lan år 1900 och 1915.

Bokskogens äldsta bokar härrör från tidigt 1800-tal och är moderplantor till den 
bokskog som breder ut sig öster om herrgården och är Europas och Sveriges 
nordligaste självföryngrande bokskog.
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Bokskogen. 
Bildnr: lp20080204.

Blandlövskogsområdet domineras av bok och ek samt inslag av ett stort antal 
vanliga	och	ovanliga	trädarter.	I	området	finns	också	en	bokallé	längst	med	Johan	
Ihres väg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokallé i blandskogsområdet. Bildnr: lp20080205.
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Västra skogen utgörs av naturlig barrskog runt ett gammalt kärr som dikades ut 
1914 med som troligen har inplanterade trädarter.

Även utanför själva parkområdet, inom slottsområdet, synes ovanliga trädarter 
vara planterade.

Grundmurar inom slottsområdet

Intill	herrgården	finns	 två	bevarade	kallmursgrunder	 till	 rivna	flygelbyggnader	
från	1700-talet.	Den	västra	flygelbyggnaden	uppfördes	troligen	aldrig	och	den	
östra	flygeln	revs	tidigt.		

Grundmur till en riven flygelbyggnad söder om herrgården. Bildnr: lp20080206.

Grundmur till en troligen ej utförd flygelbyggnad söder om herrgården. Bildnr: 
lp20080207.
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Inom	området	finns	också	gjutna	grunder	efter	växthus	som	härrör	från	plan-
teskoleverksamhetens växthus. Grunderna är gjutna i betong och är sannolikt 
uppförda i början av 1900-talet. 

Sandsten och skulptur

I den nordöstra grunden fanns tidigare två vapen av sandsten över släkterna 
Horn	och	leijonhufvud	inmurade.	Vapnen	monterades	ned	och	flyttades	inom-
hus 1999. 

ytterligare	 två	 sandstensvapen	 finns	 inmurade	 i	 ett	 bostadshus	 intill	 muren.	
Inom	området	finns	ytterligare	sandstensskulptur	som	kan	vara	rester	efter	1600-
talbebyggelsen	på	platsen.	Bl.a.	finns	sandstenssnäckor	inmurade	i	nischer	i	ett	
magasin men även ett par grindstolpar har försetts med sandstensskulpturer i 
form av fruktornament.

Sandstensvapen som tidigare satt i inmurad i en av 
flygelgrunderna. Bildnr: lp20080208.

Sandstensornament på en grindstolpe. Bildnr: 
lp20080209.
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I slottsträdgården har ett verk av konstnärinnan Veronica Cornils-Berg placerats.
En skulptur i järn, utförd av konstnärinnan, är även uppställd intill den f.d. träd-
gårdsmästarbostaden.

Verk av Veronica Cornils-Berg i slottsträdgården. Bildnr: lp20080210.
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Fornlämningar

Parken direkt norr om Ekebyhovs slott är en fast fornlämning och utgörs av det 
antagna läget för det på medeltiden omnämnda Hov, föregångaren till Ekebyhov 
och platsen för 1600-talets sätesgård. Endast ett fåtal lämningar är synliga ovan 
torvnivå. 

I västra skogens utkant ligger läget för det gamla Gällsta by som är omnämnd 
1356 och avhystes på 1600-talet. Att gården har äldre anor syns genom de in-
tilliggande gravfälten, varav ett är delundersökt och innehåller högar, stensätt-
ningar och en treudd. Gravfälten kan genom dess yttre form samt arkeologiska 
undersökningen dateras till yngre järnålder (500 e. Kr- 1000 e. Kr) fram till åt-
minstone vikingatid.

Ca	400	m	söder	om	slottet	finns	ytterligare	läget	för	en	bytomt	samt	ett	gravfält.	
Byn utgör troligen den på 1600-talet avhysta byn Ekeby. Gravfältet intill inne-
håller runda stensättningar samt en trolig treudd. Gravfältet bör troligen gå att 
knyta till Ekeby och kan liksom ovanstående dateras till yngre järnålder.

De övriga lämningar inom området består av bebyggelselämningar, murrester, 
stengrunder, kvarngrund samt ett minnesmärke.

Minnesmärke i form av 
ett ordensemblem daterat 
1897 i blandskogsområdet. 
Bildnr: lp20080211.



�8

Kulturhistoriska värden

Det äldsta Ekebyhov

Ekebyhov har anor som bosättningsplats sedan förhistoriskt tid. I utkanten av 
Ekebyhovs slottsområde ligger platsen för byn Gällsta som var den domine-
rande byn i området under yngre järnålder och som senare ägdes av Sten Sture 
och hans svåger Johan Christersson Vasa. Till Gällsta hörde även Gällstaö och 
Hovgården som senare, tillsammans med byn Ekeby, bildade säteriet Ekebyhov. 
Inte	långt	från	Gällsta	bytomt	finns	det	som	sannolikt	är	järnåldersbyn	Gällstas	
gravfält.	De	tre	byarna	finns	inte	längre	finns	kvar	men	de	bevarade	lämningarna	
och platserna kan ge en inblick i Ekerös och Ekebyhovs äldsta historia.

Platsen för ett 1600-talsslott 

Vid Ekebyhov etablerades under stormaktstiden ett säteri som bildades av de tre 
sammanslagna byarna som avhystes. Säteriet bebyggdes med ett ståndsmässigt 
stenhus	som	inte	längre	finns	kvar.	På	Ekebyhovs	slottsområde	finns	rester	kvar	
under mark som kan visa på Ekebyhovs 1600-talsbebyggelse och som berättar 
om	platsens	äldre	historia.	Spår	av	1600-talsslottet	återfinns	 i	 sandstensvapen,	
rester av den stenmur som hägnade trädgården och andra sandstensskulpturer 
som troligen är rester efter 1600-talets bebyggelse. 

Ekebyhov – en välbevarad karolinsk herrgård

Ekebyhov är idag bebyggt med en välbevarad karolinsk herrgårdsbyggnad av 
liggtimmer som påbörjades 1674 av Carl Gustaf  Wrangel men stod klar först vid 
1700-talets början.
 
Herrgården är möjligen Sveriges och Europas största bevarade träslott och är 
därmed unikt. Ekebyhovs herrgård är uppförd i den karolinska byggnadsstilen 
med säteritak typisk för byggnadsperioden och är ett bra exempel på det karo-
linska 1600-talsbyggandet i länet. Fasadernas arkitektoniskt utformade träpanel 
med klassiska former som pilastrar, tympanonfät och tandsnitt i en Tessinsk 
klassicism är synnerligen välbevarad sedan byggnadstiden och har stora arkitek-
toniska	och	upplevelsemässiga	värden.	Herrgården	bevarar	vidare	flera	värde-
fulla interiörer med inredningsdetaljer från 1600-, 1700-, 1800- och 1900-talen.

Citadellet – en ovanlig och välbevarad ekonomibyggnad

Intill herrgården ligger på en höjd i parken det s.k. Cidadellet eller Tornvillan 
uppförd omkring 1850-talet av den dåvarande ägaren Albrecht Ihre. Citadellet 
har med sin ursprungliga funktion som ekonomibyggnad dold genom en deko-
rativ fondarkitektur ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden som bevarar sin 
ursprungliga arkitektur i den s.k. Oscar den I:s götisism som är typisk för bygg-
nadstiden och återspeglar tidens intresse för historiska stilar har ett arkitekturhis-
toriskt värde. Citadellet utgör som en av Ekebyhovs tidigare ekonomibyggnader 
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från 1800-talet försedd med gårdsklocka och med sin välbevarade arkitektur en 
synnerligen värdefull del av miljön vid Ekebyhov.

Herrgårdsanläggningen Ekebyhov

Förutom	själva	herrgården	och	citadellet	finns	efter	en	äldre	ladugårdsfyrkant	en	
välbevarad	lada	från	1700-talet.	Från	1700-talets	slut	finns	också	välbevarade	ar-
betarbostäder och en magasinsbyggnad och från 1800-talet härrör ett välbevarat 
stall	och	ett	svinhus.	Efter	rivna	byggnader	återfinns	grundmurar	som	visar	på	
numera försvunna byggnader.

De välbevarade byggnaderna och grundmurarna skapar förståelse för herrgårds-
anläggningens uppbyggnad i äldre tid och har stora miljöskapande värden.

Trädgård och park

Ekebyhovsparken har utvecklats genom århundradena efter olika tiders smak 
och bevarar former och träd från olika tider. Intill slottet breder slottsträdgården 
ut sig som bevarar sin utbredning och sträckning sedan 1600-talet och har karak-
tären av en formell fransk barockträdgård med strikt formade trädgårdspartier. 

Under 1700- och 1800-talen skedde fortlöpande förändringar mot mera avan-
cerade trädgårds- och parkanläggningar. Den omgivande engelska parken med 
slingrande vägar, stigar och vattendrag, ingångar med grindstolpar och järnstaket 
och skog av olika karaktär har ett ovärdeligt natur- och kulturvärde. Av särskild 
vikt	är	de	solitära	parkträd	som	finns	kvar	sedan	1600-	och	1700-talen,	solitära	
träd	inplanterade	på	1800-talet	och	de	flera	hundra	inhemska	träd-	och	buskarter	
som planterades in kring sekelskiftet 1900. Bokskogen med moderträd från tidigt 
1800-tal är troligen Sveriges och Europas nordligaste självföryngrande bokskog 
och har stora natur-, kultur- och upplevelsemässiga värden och är en synnerligen 
värdefull del i Ekebyhovsparken. 

Den öppna uppodlade dalgången med en stor gammal ek och allén ned till vatt-
net, planterad på 1700-talet, är av synnerligen stort värde för slottsmiljön. 

Det omgivande odlingslandskapet, trädgården och parken har med sina former, 
träd och växter bevarade från äldre tiders park- och trädgårdsideal höga natur- 
och kulturvärden och utgör synnerligen värdefulla inslag i miljön kring slottet. 

Ekebyhov – en plats för fruktodling

Redan under 1600-talet var trädgården uppodlad med ett stort antal fruktträd. 
Verksamheten utvecklades och vid 1900-talets början var produktionen stor med 
ett stort antal fruktträd. I trädgården bevaras delar av den äldre fruktträdgården 
som under senare år har kompletterats och utgör idag en av Sveriges Äppelgen-
banker. Fruktodlingen på Ekebyhov har en lång tradition och utgör en viktig del 
av Ekebyhovs historia. Bevarade äldre fruktträd och fruktträdgården har även 
stora miljöskapande värden.  
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Plantskolan och arboretum

Ekebyhovs odlingar och park skapade förutsättningar för kommersiell drift av 
handelsträdgårdsmästeri- och plantskoleverksamhet. Även de många olika ut-
ländska trädslag som planterades i parken kunde även användas i verksamheten. 
Cypresser, tuijor, rödek o.s.v. användes till s.k. snittgrönt för vilket Ekebyhov var 
en av de största leverantörerna i Sverige. 

Till handelsträdgården uppfördes växthus, kontor och ett vattentorn samt arbe-
tarbostäder för de många anställda. Gårdens plantskola kom såväl i Sverige som 
i utlandet att bli uppmärksammad och kunde jämföras med de mest värdefulla 
botaniska trädgårdarna i landet. 

Det arboretum (en vetenskapligt ordnad beståndsplantering av träd) med ädla 
löv-	och	barrträd	som	finns	kvar	på	Ekebyhov	har	stora	natur-	och	kulturvärden	
och är ett viktigt inslag i parken. 

Inom	området	finns	grunder	efter	växthus	och	de	under	tidigt	1900-tal	uppförda	
arbetarbostäderna, ett kontor och ett vattentorn som rester efter den omfattande 
handelsträdgård som bedrivits på Ekebyhov och utgör en värdefull del av Eke-
byhovs historia.

Ekebyhov – en värdefull helhetsmiljö

Herrgården skapar tillsammans med den äldre bevarade bebyggelsen från 1600-
talet och framåt, trädgårdsanläggningen, parken, vägar och alléer en sammanhål-
len enhet i ett öppet odlingslandskap och utgör en mycket värdefull helhetsmiljö 
med stora kultur- och naturvärden.
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Bevarande och utveckling 

KoMMUNENS	MÅlDoKUMENT	

Kulturstrategi, Ekerö kommun

Kulturnämnden, som har ansvar för kommunens kulturpolitik och verksamheter 
inom kultur och fritid, har utarbetat en kulturstrategi som antagits av kommun-
fullmäktige. I kulturstrategin har uttryckts att kulturnämnden bl.a. vill;

”Värna om Ekerös rika kulturarv som en källa till inspiration och förnyelse.” 
Som en del i detta ska kommunen ”fortsätta att utveckla Ekebyhovs slott och 
park”. 

Vidare uttrycks bl.a. att kommunen ska ”utgå från att kulturmiljön är en resurs 
för utvecklingen av kommunen i den fysiska planeringen” samt ”verka för att de 
som råder över värdefulla miljöer och byggnader ska vara medvetna om kvalitén 
och fortsätta att värna om dessa”.

”Marknadsföringen av Ekerö som Kulturens övärld innebär att turistströmmen 
ökar till kommunen och det blir ett ökat fokus på kulturminnen. En sådan ut-
veckling ställer krav på bättre service, övernattningsmöjligheter, matställen m.m. 
En utveckling av det småskaliga näringslivet kan också ge arbetstillfällen i kom-
munen.	Detta,	tillsammans	med	att	fler	och	fler	kommuninvånare	försörjer	sig	
på kulturellt arbete, gör att ett vitalt kulturliv kan bidra till en positiv utveckling 
av kommunen på lång sikt.”

Kulturnämndens verksamhetsplan

I Kulturnämndens verksamhetsplan uttrycks att; 

”Det	finns	ett	stort	intresse	hos	ekeröborna	att	Ekebyhovs	slott	ska	fortsätta	vara	
samlingsplats och kulturcentrum. Den grupp som slottet i mindre grad är anpas-
sad	för	är	barn	och	ungdomar.	Men	här	finns	en	potential	 i	 slottsparken	som	
bör	kunna	vara	en	mötesplats	för	barnfamiljer.	Den	fina	miljön	är	känslig	och	
på grund av det är ett byggnadsminne är regler om förändringar mycket stränga. 
Som konferensanläggning är slottet delvis bristfällig på grund av den känsliga 
miljön och i behov av kontinuerligt underhåll och renovering. Kulturnämndens 
mål	om	slottet	som	utflyktsmål	med	program-	och	caféverksamhet	under	som-
maren	når	man	inte	upp	till	idag.	Det	finns	ett	tryck	på	att	slottet	ska	utvecklas	
som turistmål, och olika aktörer har önskemål om vad slottet ska användas till. 
De omgivande byggnaderna tornvillan, ladan, svinhuset och magasinet kan vara 
en del i en utvecklad och attraktiv kulturmiljö.” 
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Rekommendationer

Ekebyhov har stor potential att användas och utvecklas. Huvudbyggnaden an-
vänds redan för kulturell verksamhet och för kurser och konferenser. Området 
används	vid	firande	av	allmänna	högtidsdagar	och	området	är	ett	populärt	ut-
flykts-	och	rekreationsområde.	Inom	området	drivs	också	en	omfattande	ridsko-
leverksamhet.

ytterligare utveckling av området får inte ske på bekostnad av den värdefulla na-
tur- och kulturmiljö som området med byggnader, skog, mark, park och trädgård 
utgör. Målet för Ekebyhovs slottsområde bör vara att en utveckling av området 
med olika verksamheter endast får ske med hänsyn och anpassning till den kul-
turhistoriskt värdefulla miljön. 

För att uppnå ett bevarande och utveckling av området ska;

Ekebyhov som helhetsmiljö

• Ekebyhov som helhet med omgivande landskap, park och trädgårdar, allé, växt-
lighet, vägar, byggnader och andra lämningar ska bevaras och vårdas. Underhåll 
ska bedrivas genom en kulturhistoriskt inriktad vård så att områdets kulturhisto-
riska värde bibehålls och lyfts fram.

• Ekebyhovsområdets omgivande landskap bör hållas fritt från tillkommande 
bebyggelse för att bevara områdets herrgårdslandskap med fria utblickar. 

• För eventuellt tillkommande bebyggelse och förändringar kring och inom om-
rådet skall höga krav ställas på anpassning till kulturmiljön. Tillkommande be-
byggelse inom området bör förläggas i historiska lägen för bebyggelse.

• Skyddsområdet för byggnadsminnet får inte ytterligare bebyggas eller bli före-
mål för annan väsentlig förändring utan tillstånd från länsstyrelsen. 

Byggnader

• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnader av värde för miljön vid 
Ekebyhov ska bevaras och underhållas. Tidigare underhåll som utförts på ett sätt 
som inte är anpassat till deras kulturhistoriska eller miljömässiga värden ska vid 
framtida underhåll återställas. Syftet är att lyfta fram Ekebyhovs kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelse och skapa en sammanhållen miljö där samtliga byggnader 
lyfts fram med hänsyn till deras ursprungliga utseende och funktion. 

• En långsiktig plan bör upprättas för de enskilda byggnadernas vård och un-
derhåll.

• Inredningar eller inredningsdetaljer i byggnaderna som av vikt för byggnadens 
kulturhistoriska värde ska bevaras och underhållas på ett sådant sätt att det kul-
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turhistoriska värdet inte minskar. Byggnadernas interiörer ska underhållas med 
material och metoder med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

• Nya verksamheter i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom området får 
endast ske om användningen kan anpassas till deras värde. 

• Byggnaderna inom området ska underhållas med traditionella byggnadsmate-
rial, färger och metoder på ett sådant sätt att deras kulturhistoriska värde lyfts 
fram och förstärks. 

• Arbeten ska utföras på ett hantverksmässigt sätt av hantverkare med erfaren-
het av traditionella material och metoder vid arbeten i kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i samråd med antikvarie. 

• För ändring av byggnader inom skyddsområdet för byggnadsminnet krävs till-
stånd från länsstyrelsen. Större underhållsåtgärder och ändringar ska utföras i 
samråd med antikvarie och dokumenteras för framtiden.

Mark

• Park, trädgård, allé, skog, odlingsmark och växtlighet ska bevaras och vårdas. 
Genom en kulturhistoriskt inriktad vård kan marker, park och trädgård lyftas 
fram. Målet ska vara att återge en miljö; upprätthålla, utveckla och återta ett 
utseende park och trädgård hade i vid sekelskiftet. Till stöd för en sådan skötsel 
finns	historiskt	käll-	och	bildmaterial.	Syftet	är	att	lyfta	fram	Ekebyhovsparkens	
trädgårds- och parkhistoriska värden och förstärka miljöns upplevelsemässiga 
värden.

• Ett långsiktigt kulturhistoriskt inriktad vårdprogram för mark, park och träd-
gård ska utarbetas inkluderande återskapande, återplantering och användning av 
historiskt växtmaterial samt vård och underhåll.

• Hela slottsområdets trädbestånd av vikt bör inventeras och eventuellt mätas in 
på plan för att skapa en helhetsbild och att användas som underlag för beslut. 

• Frukt- och trädgårdsodlingen vid Ekebyhov har en lång historisk tradition som 
bör bibehållas och har möjlighet att utvecklas. 

• Dalgången ska bevaras och fortsättningsvis hållas öppen och fri från bebyg-
gelse. 

• Allén ingår som en värdefull del av miljön vid Ekebyhov. Ett mål bör vara att 
återupprätta allén i dess hela längd ned till vattnet samt återupprätta den förfallna 
miljön vid vattnet.

• Parkering för bilar inom området ska ses över. Ett mål kan vara att återupprätta 
miljön på gårdsplanen framför slottet som idag används till parkering. 
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• Områdets småskaliga vägar och stigar inom området ska bevaras och underhål-
las.

• Parkens grindstolpar med järngrindar utgör värdefulla inslag i miljön och ska 
bevaras och underhållas med traditionella material och metoder.

• Stenmurar och andra bevarade grunder och lämningar ska bevaras och vårdas.
Rester efter stenmurar och grunder bör mätas in som underlag för ett långsiktigt 
vårdprogram.

• Trädvård ska utföras av fackkunnig och dokumenteras. 

• Avverkning eller omfattande beskärningsarbeten i allén får inte utföras utan 
tillstånd från Länsstyrelsen.

• Parkgruppen, som svarar för skötsel, bevarande och utveckling av herrgårdens 
park och trädgård, kommer troligen inte kunna göra detta i ett längre perspektiv 
varför kommunen måste säkra kompetens för denna uppgift. 

Skyltning

• Föreskrifter för skyltning inom området bör upprättas. Inom området bör tra-
fikskyltning	begränsas.	Skyltar	får	inte	sättas	upp	på	värdefulla	träd.	Skyltning	till	
privata fastigheter inom området bör också undvikas.

Belysning, bänkar och sittplatser

• Ett enhetligt program bör upprättas för belysning, bänkar och sittplatser inom 
området med hänsyn till kulturmiljön.

Information

• Anläggningens kulturvärden ska göras kända. Genom skyltning och broschy-
rer kan besökare få information om Ekebyhov och dess historia.

Fornlämningar

• Ingrepp i fornlämningar får inte utföras utan tillstånd från länsstyrelsen. 

• Eventuella installationer under mark och plantering ska utföras under antikva-
risk övervakning eller enligt annan antikvarisk åtgärd beslutad av länsstyrelsen.

Planer och föreskrifter

• Hoten mot Ekebyhovsparken utgörs bl.a. av framtida exploateringar av om-
kringliggande områden. Kommunen bör tillse att ett skyddsområde för Ekeby-
hovsparken avsätts och att exploatering intill området inte kommer till stånd eller 
utförs med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. Den omkringliggande 
bebyggelsen får inte ta parkmark i anspråk för tomtmark.
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• Gällande byggnadsplan, numera detaljplan, omfattar en del av Ekebyhovs 
slottsområde. En plan eller områdesbestämmelser med skyddsföreskrifter som 
säkerställer	kulturmiljön	för	hela	området	bör	utarbetas.	Den	befintliga	planen	
som tillåter ny bebyggelse på slottsträdgårdens och västra skogens mark bör om-
arbetas.

• Föreskrifter	ska	finnas	och	utarbetas	för	områdets	hyresgäster	som	omfattar	
hägnader och planteringar samt föreskrifter för eventuellt interiört underhåll. 

• För avstyckade fastigheter inom området bör föreskrifter/råd utarbetas som 
omfattar hägnad av tomt samt föreskrifter för träd på tomter som ingår i parken. 
För de avstyckade fastigheterna inom området ska höga krav ställas vid ombygg-
nad/renovering och tillkommande bebyggelse för att områdets karaktär inte ska 
förvanskas. Lov för altaner bör inte beviljas inom slottsområdet.

• Områdets tätortsnära läge och rika natur- och kulturmiljö samt vackra land-
skapsbild gör området viktigt även för friluftslivet varför frågan om natur- eller 
kulturreservat kan väckas.
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