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Inledning
Stockholms läns museum har fått i uppdrag av Brf  Stenhuggarebyn att upprätta 
ett vårdprogram för byggnaderna inom föreningen i Stenhamra, Ekerö kommun. 
Till Stenhuggarebyn hör 9 st byggnader för boende med ett 50-tal hushåll och 13 st 
ekonomibyggnader i form av bl a vedbodar, f  d torrklosetter, stall och tvättstuga. 
Dessutom finns här ett antal jordkällare. 

Syftet med ett vårdprogram för Stenhuggarebyn är att få en ökad förståelse för 
området, byggnadernas historia och varför de anses vara värdefulla. Programmet 
ska således ge ett medvetet förhållningssätt till historien. Vårdprogrammet är också 
ett sätt att sprida kunskap om anläggningen, såväl till boende som till framtida 
entreprenörer. Denna ska även höja kvaliteten på och leda till ett gott underhåll 
där den kontinuerliga skötseln är en naturlig del av förvaltningen av byggnaderna 
och den omgivande miljön. 

Det har inte varit möjligt att studera alla byggnaders interiörer, varför detta har blivit 
en avgränsning.  Interiörer beskrivs därför mer övergripande men de antikvariska 
råden gäller även de utrymmen som inte besökts. 

Vårdprogrammet har upprättats av bebyggelseantikvarie Martina Berglund, 
Stockholms läns museum. Inventering och inmätning av områdets fornlämningar 
och industriella lämningar har utförts av arkeologerna Tina Mathiesen och Göran 
Werthwein, Stockholms läns museum. Foton till kapitlet om arkeologi är tagna 
av Tina Mathiesen. Övriga fotografier är tagna av Martina Berglund, Stockholms 
läns museum, om inget annat anges. Arbetet har genomförts under augusti – 
november 2012.

Vårdprogrammet har finansierats med medel från länsstyrelsen i Stockholm samt 
Ekerö kommun. 
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Fig 1. Karta över fastigheten Stockby 1:4 och 2:137. Skala ca 1: 12 500.

2:137

1: 4
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Fastighetsuppgifter och lagstadgat skydd

Fastighetsdata
Fastighet:  Stockby 1:4 och 2:137 
Adress:  Stenhuggarbyn
Socken:  Sånga  
Kommun:  Ekerö
Län:  Stockholms
Landskap: Uppland

Ägoförhållanden 
Marken och byggnaderna i Stenhuggarbyn ägs av bostadsrättsföreningen 
Stenhuggarebyn. Från början ägdes området av början Stockholms stad. Efter 
att stenhuggeriverksamheten lades ner 1937 hyrdes husen under många år ut av 
kommunen som sommarbostäder. Sedan 2009 ägs Stenhuggarbyn med tillhörande 
stenbrott av bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn.  

Riksintresse enligt Miljöbalken
Stenhuggarebyn ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården, AB 
28 Stenhamra. Riksintresset skyddas enligt 3 kap i Miljöbalken (1998:808). Det 
är kommunens ansvar att tillgodose riksintresset medan länsstyrelsen bevakar att 
det sker. Motiveringen och uttrycket beskrivs enligt följande:

Motivering:
Industrimiljö som i stenbrott, andra industrianläggningar och det samhälle detta gav upphov 
till visar hur ett välordnat industrisamhälle kunde organiseras och byggas upp vid 1800-talets 
slut. Industrin har sin förklaring i det stora behovet av gatsten i samband med utbyggnaden av 
Stockholms innerstad. (Egnahem).

Uttryck för riksintresset:
Lämningar av det nära nog komplett och i ursprungligt skick bevarade stenhuggarsamhället och 
den verksamhet som pågick under perioden 1884 till 1937. Omfattande dagbrott och andra 
lämningar av den industriella verksamheten. Samhället med dess prägel av det sena 1800-talet i 
planering, arbetarkaserner med uthus, ingenjörsbostad med kontor och gemensamma anläggningar 
som konsumbutik och skola. Egnahems-bebyggelse från början av 1900-talet.
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Översiktsplan
I Ekerö kommuns översiktsplan (antagen 2005-12-13) ges riktlinjer för hur 
stenbrottet med omgivande industrimiljö bör behandlas utifrån det utpekade 
riksintresset: ”Åtgärder som kan skada kulturvärdena får inte vidtas. Inslag/aktiviteter 
som bidrar till att levandegöra området ska kunna prövas. Tillbyggnader skall utföras så att 
de ansluter till de olika byggnadernas karaktärsdrag.” Kommunen har även generella 
riktlinjer för alla riksintresseområden som ska tas i beaktan när det gäller framtida 
plan- och bygglovhantering och annan prövning: ”Nytillkommande bebyggelse som 
avviker mot det befintliga bebyggelsemönstret är olämplig. Särskild hänsyn ska tas till den 
kulturhistoriska miljön, landskapsbilden och bebyggelsemiljön. I samband med planering 
inför åtgärder, bör vad som är karaktäristiskt och värdefullt i landskapet lyftas fram. Högt 
antikvariskt hänsynstagande är motiverat vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid 
övriga förändringar i landskapet.”

Kulturmiljöprogram för Ekerö kommun
Stenhamra stenhuggeri lyfts även fram i Ekerö kommuns kulturmiljöprogram 
från 1988, som en ovanligt komplett bevarad och sällsynt pedagogisk industrimiljö 
från slutet av 1800-talet. Att Stenhuggarebyn tas upp i kulturmiljöprogrammet 
ger i sig inte något formellt skydd, men programmet används som underlag och 
riktlinjer vid kommunens handläggning.

Handläggning enlig Plan- och bygglagen
Stenhuggarebyn ligger inte inom detaljplanelagt område vilket innebär att några 
särskilda bestämmelser för området inte finns, annat än de ovan redovisade 
riktlinjerna i översiktsplanen. Enligt Plan- och bygglagen gäller dock generella 
varsamhetsbestämmelser om att anpassa åtgärder till omgivningen, estetisk 
utformning, hänsyn till kulturhistoria etc. Detta är således bestämmelser som 
gäller även i Stenhuggarebyn. 

Enligt t ex 2 kap § 6 ska bebyggelse vid planläggning och ärenden om bygglov, 
utformas och placeras lämpligt till bl a landskapsbild och natur- och kulturvärden. 
8 kap § 13 handlar om förvanskningsförbudet, vilket innebär att byggnader som 
”är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt” inte får förvanskas. 8 kap § 14 gäller underhåll och varsamhet. Detta 
betyder att ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt ska underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras. Ändring eller flyttning av en byggnad ska enligt § 17 
utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och så att även 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara.    
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Strandskydd enligt Miljöbalken
Stenhuggarebyn ligger inom ett strandskyddsområde där bestämmelser gäller 
enligt Miljöbalkens 7 kap 13-18 §. Strandskyddet har som syfte att långsiktigt 
trygga tillgången för allmänheten till strandområden och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtliv. Skyddet gäller 100 meter från strandlinjen och här får bl a 
bryggor inte byggas utan bygglov och ej heller nya byggnader uppföras.

Fornlämning enligt Kulturminneslagen 
Delar av Stenhuggarebyn tillhör fornlämningsområdet RAÄ 20:1, Sånga socken 
(se karta ovan). Området räknas som en fast fornlämning och är lagskyddat 
enligt KML 2 kap. Detta innebär att inga markingrepp får utföras utan tillstånd 
från länsstyrelsen. Det är också förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fast fornlämning. Till en fast fornlämning tillhör ett så stort område 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde. När 
det uppkommer en fråga om att fastställa fornlämningsområdets gränser, prövas 
frågan av länsstyrelsen.  

Om ingrepp av något slag är tänkt att göras inom det skyddade området måste således 
en utgrävning av arkeologer genomföras för att fastställa fornlämningens status. 
Utgrävningen bekostas av exploatören efter att tillstånd sökts hos länsstyrelsen.  

Fig 2. Fornlämningsområde RAÄ 20:1, i mitten av bilden. Skala ca 1:12 500
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Kulturhistoriska värden/Värdebeskrivning 
1976 utförde Stockholms stadsmuseum en kulturhistorisk dokumentation av 
Stenhamra stenbrott. Denna innehåller historik, fotografier och beskrivning av 
alla byggnader interiört och exteriört med planritningar. Dessutom gjordes en 
dokumentation av de dörrtyper som förekom i husen. Till detta skrevs historik 
om byggnaderna och livet i byn och kring stenhuggeriverksamheten. Dock gjordes 
ingen beskrivning eller bedömning av kulturhistoriska värden. 

En kulturhistorisk värdebeskrivning av stenhuggarsamhället genomfördes 2008, 
i samband med försäljningen av Stenhamra stenbrott av Stockholms stad till 
bostadsrättsföreningen. Denna upprättades av Vicki Wenander, Wenanders, i 
samarbete med Landskapslaget AB. 

Eftersom området inte har förändrats nämnvärt sedan dess är de kulturhistoriska 
värden som då belystes fortfarande högst aktuella. Nedan har värderingen därför 
sammanfattats och för vidare läsning hänvisas till bilaga 1. Wenander identifierar 
ett antal värden i Stenhuggarebyn, med Riksantikvarieämbetets modell för 
kulturhistorisk värdering av bebyggelse som bakomliggande metod. Dessa delas 
upp i övergripande Dokumentvärden och Upplevelsevärden. 

Dokumentvärden
Stenhuggarebyn har ett samhällshistoriskt värde från både ett regionalt och 
lokalt perspektiv. Det handlar både om hur huvudstaden utvecklades och hur 
närområdet kring stenhuggeriet utvecklades till en tätort. Att utvecklingen i 
området sedan stannade av i och med nedläggandet av verksamheten är ett tidigt 
exempel på vad som hände med de mindre industrisamhällena i landet när det 
som de vuxit fram ur lagts ner. 

Det socialhistoriska värdet i Stenhuggarebyn kan tydligt utläsas genom bostads-
bebyggelsen. Eftersom utvecklingen stannade upp i och med nedläggandet av 
verksamheten speglar byggnaderna fortfarande tydligt människornas livsvillkor. 
De olika husen berättar hur man både levde mycket tätt tillsammans men också 
strävade efter att göra det bästa av situationen med möjlighet till privata utrymmen. 
Det kollektiva samhället avspeglas genom bl a mangelboden och tvättstugan 
och skolan samt affären berättar om strävan efter ett fungerande samhälle. 
Ingenjörsvillan står i detta som en kontrast. 

Det pedagogiska värdet sitter i att den välbevarade bebyggelsen i Stenhuggarebyn 
ger en förståelse för de livsvillkor som människor kring förra sekelskiftet stod inför. 

Byggnaderna i Stenhuggarebyn är välbevarade både interiört och exteriört 
och kan därför berätta om hur arbetarbostäder utformades. Materialval och 
byggtekniker berättar om de förutsättningar som fanns, vilket ger både ett 
byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. I Stenhuggarebyn 
är stenhuggeriverksamheten fortfarande läsbar och tillräckligt mycket av helheten 
finns kvar för att ge en upplevelse om hur det tidigare har sett ut och fungerat. 
Detta ger området ett industrihistoriskt värde. 
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Slutligen konstateras att området har en hög autenticitet som finns i alla led, från 
mark till ytskikt i bostäderna. Genom detta förstärks dokumentvärdena. Här finns 
även en sällsynthet som utmärker sig genom en bevarad helhet i jämförelse med 
andra liknande miljöer. 

Upplevelsevärden
Bland de upplevelsevärden som identifierats är identitetsvärdet ett, vilket handlar 
om att tätorten Stenhamra har vuxit fram ur stenhuggarsamhället och att detta 
är en viktig grund för dagens samhälle och för dess invånare och även för andra 
som har kopplingar bakåt till Stenhuggarebyn. 

Stenbrottet har också ett symboliskt värde då detta många gånger används för 
att beskriva Stenhamra i större sammanhang. Stenhuggarebyn har dessutom 
ett miljöskapande värde eftersom det av många människor används som 
rekreationsområde och besöksmål. 

Vicki Wenander har även identifierat ett antal värdefulla karaktärsdrag i 
Stenhuggarebyn, vilka alla bör värnas och beaktas vid eventuella framtida 
förändringar. För att läsa om dessa, se bilaga 1.

Mål
Bevarande och utveckling
Målet för bevarandet och utvecklingen av Stenhuggarebyn som en kulturhistoriskt 
mycket intressant miljö bör vara att förvalta byn på ett sätt som gör att den 
inte förvanskas. Vidare bör målet vara att på olika sätt förmedla historien om 
stenhuggarsamhället för att på så sätt också öka förståelsen för dess värden. 

Användning 

Genom olika åtgärder bör området göras än mer tillgängligt för både boende och 
allmänhet. Detta innebär såväl röjning av sly som förmedlande insatser genom 
t ex skyltning, vilket bidrar till ökad förståelse och tillgänglighet för såväl boende 
som allmänhet. 
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Historik 

Etableringen
Under mitten av 1800-talet började kullerstenen på gatorna inne i Stockholm att 
bytas ut till storgatsten. I staden pågick under denna tid således ett intensivt arbete 
med stenläggning av gator, torg och kajer. Under slutet av 1910-talet övergick 
beläggningen till smågatsten. 

Omkring 1860 öppnade löjtnant Gustaf  Wibom ett stenbrott vid Ulvsundasjön, 
nordväst om Huvudsta gård i Solna. Här tillverkades huggen sten, främst till 
väg- och gatubeläggning i staden. Stenhuggeriet såldes sex år senare till kapten I 
A Berg. Denne Kapten Berg utvidgade hela stenhuggerirörelsen i Huvudsta och 
lät även uppföra flera bostadshus åt arbetarna. 

Under samma tid började Stockholms stad planera flera större byggnadsarbeten, 
såsom Vasabron och flera kajbyggnader till vilket man behövde stora mängder 
sten. Från början köptes stenen till Stockholms stads gator från enskilda tillverkare 
men redan i början av 1870-talet blev det känt att stadens behov av stenmaterial 
från dessa inte kunde täckas. För att säkerställa behovet anlade därför staden egna 
huggerier. 1875 beslöts att Stockholms stad skulle arrendera Huvudsta stenbrott 
och verksamheten pågick där under nästan tio år. 

1884 ansågs stenbrottet vara uttömt och hela verksamheten på platsen avvecklades. 
Staden hade i samband med detta börjat se sig om efter ett nytt område och köpt 
en stor bit mark som avsöndrats från Stockby 1 och 2 på Färingsö vid Långtarmen i 
Mälaren, som fick namnet Stenhamra. Förutom att redskap och maskiner togs med 
från Huvudsta till det nya huggeriet, monterades även några av arbetarbostäderna 

Figur 3. Stenbrotten vid Huvudsta. I väster finns platsen där 
arbetarbostäderna tidigare stod. Ur Solna hembygdsförenings 
årsskrift 1930-31.
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ned och återuppfördes i Stenhamra. Dessa byggnader kallades sedan Övre och 
Nedre flygelhuset. Många av arbetarna flyttade med från Huvudsta till Stenhamra 
och därför kunde även vissa bosätta sig i samma lägenheter som tidigare, efter att 
byggnaderna flyttats.1  

Säljaren av markområdet var en bonde som hette Johan Gustafsson, kallad Smyl, 
som hade ärvt och köpt en stor del mark i området. Just denna bit mark var bergig 
och inte möjligt att odla på och bonden fick en på den tiden stor summa pengar 
vid försäljningen. Platsen valdes av Stockholms stad främst på grundval av att 
det skulle finnas vatten intill, eftersom sjötransporter var det enda alternativet 
vid denna tidpunkt. Platsen var också lämplig eftersom den ägdes av självägande 
bönder och redan var skiftad.2
    
Byn som låg intill hette Stockby och har anor sedan forntiden. Att samhället sedan 
kom att kallas Stenhamra har med stenindustrin att göra. Stockby och Stenhamra 
är således två olika namn på samma område. Dock fanns och finns fortfarande 
en tydlig gräns mellan det gamla Stockby och Stenhamra i form av en stenmur 
förbi skolan och Övre flygelhuset, där området med stenbrottet börjar.3  Detta 
specifika område benämns idag Stenhuggarebyn, medan Stenhamra under åren 
utvecklades till och blev synonymt med ett större samhälle. 
Området kring verksamheten utvecklades snabbt till förmån för stenindustrin. 
Från att ha varit en lugn och glesbebyggd del av Färingsö ändrades detta till en 
intensiv och ljudstark miljö där som mest ca 120 personer arbetade och ännu fler 
bodde och gick i skolan.  

Fram till 1919 var Stenhamra stadens största stenbrott och den främsta leverantören 
av gatsten. Den huggna stenen transporterades från brottet ned till stranden där 
den lastades i pråmar för leverans till staden. Verksamheten lades ner 1937. 

1 Solna hembygdsförenings årsskrift 1930-31, s. 13
2 Burell 2010, s 159 
3 Burell 2010, s. 6

Fig 4. Stenhamra sett från vattnet. 1897, Fa 7147. Foto: Stockholms stadsmuseum.
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Figur 6. Ångbåtsbryggan på 1920-talet. Källa Håkan Stjärnström, gm 
Stenhuggarebyns bostadsrättsförening.

Figur 5. Karta som visar Stenhuggarebyn 1908. 
Bild från Stenhamraminnen, Låås 1984.
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Livet i Stenhamra
Att arbeta som stenhuggare var på många sätt krävande och boendet i 
Stenhuggarebyn var enkelt. I husen i byn erbjöds främst spisrum eller ett rum 
och kök. Här var man många som delade på boendeutrymmet och det var inte 
ovanligt med familjer på 6-8 personer i en och samma lägenhet.  Husen värmdes 
upp med vedspisar, kakelugnar och kaminer. Vedlår fanns i nästan varje rum 
och varje familj hade tillgång till en vedbod och ett gemensamt avträde. Vissa 
företagsamma arbetare byggde sig en jordkällare där maten kunde förvaras. Inget 
hus hade vatten eller avlopp och vattnet fick hämtas vid en gemensam brunn i 
området. El installerades i husen under 1920-talet.4

Från början fanns de två flygelhusen som flyttats med från Huvudsta, men i 
och med att verksamheten blev större byggdes flera bostadshus på området. 
Först uppfördes Sjöhuset för att sedan följas av Ungkarlshuset och Nya huset. 
Byggnaderna underhölls av Stockholms stad som på somrarna lät en målare 
komma till Stenhuggarebyn för att reparera byggnaderna, måla om och tapetsera. 

I Stenhamra fanns det mesta som behövdes för det dagliga livet och samhället var 
delar av året helt isolerat för stenarbetarna. Här arbetade och bodde man, gick 
i skolan och hade sitt umgänge. I Stenhamra byggdes således både en småskola 
och en handelsbod. Även andra byggnader uppfördes för det sociala, så som ett 
varmbadhus vilket även inrymde en samlingslokal som fungerade som ett Folkets 
hus. På området fanns även en åttkantig dansbana som först låg uppe på berget 
i områdets norra del. När stenbrottet bredde ut sig i början av 1900-talet stod 
denna i vägen och en ny dansbana byggdes därför 1913 nedanför smedjan, men 
revs så småningom.

Den mesta kommunikationen skedde över Mälaren där ångfartyget Nya Svartsjö-
landet trafikerade. Bryggorna var således viktiga samlingsplatser för invånarna 
i Stenhamra. Fartyget angjorde ångbåtsbryggan i Stenhamra på väg ut mot 
Munsö och en brygga fanns även vid Stockby, några hundra meter söderut längs 
stranden. Strax ovanför Stenhamra brygga fanns en musikpaviljong där bl a en 
mässingssextett spelade på söndagarna då ångbåten kom och gick. 

Bryggor fanns dessutom nedanför krossen. Stenen som brutits skeppades därifrån 
med pråmar till Stockholm och båten tillbaka lastades med nödvändiga varor för 
livet i byn. Resten av det som behövdes kunde produceras på plats eller köpas 
från närbelägna bondgårdar.5 Med ångbåten tog man sig också till Stockholm 
sommartid, medan man om vintern fick gå över isen till Riddersvik för att ta tåget. 

4 Låås 1984, s. 39 
5 Cramér 1984, s. 66 
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Stenhuggeriverksamheten mynnade ut i ett stort antal byggnader och anläggningar, 
dels för boende och livet i övrigt men också såklart för själva arbetet. Här 
fanns t ex en smedja, verkstad och en ångmaskinhall med putsade fasader. För 
verksamheten krävdes även ett stort antal kojor för stenhuggarna att arbeta i. 
Dessa fanns i två varianter och såg olika ut beroende på vilket ämne som skulle 
huggas, stor- eller smågatsten. 

Figur 8.  Undre bilden. Flygbild över Stenhamra med stenbrottet i fonden, FB-0275, 
Stockholms läns museum, foto Ahrensbergsflyg 1936). 

Figur 7. Övre bilden. Flygbild över området tagen 1977. Foto från Upplandia/Bostadsrätts-
föreningens hemsida. 
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Figur 9. Övre bilden. På bilden som är från början av 1900-talet, finns små stenhuggarkojor och ett 
långt vedförråd som även innehöll några toaletter. I förgrunden ligger transporträlsen och i fonden 
syns även Nedre flygelhuset till vänster och Nya huset till höger. Foto från vykort daterat 1903, gm 
Stenhuggarebyns bostadsrättsförening.

Figur 10. Undre bilden. Utsikt över västra delen av Stenhamra 1928. Här syns de långa raderna med 
bås där stenen senare höggs. Foto från Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. Foto: Berit Wallenberg. 

Om detta går att läsa mer ingående i Sigurd Låås bok Stenhamraminnen.6 Ingen 
av dessa små kojor finns dock kvar på området idag, de togs bort kring 1911 
då verksamheten moderniserades.  Istället uppfördes långa rader med bås där 
stenen höggs. 

Efter nedläggningen av stenhuggeriverksamheten fortsatte vissa familjer att bo 
kvar permanent i husen. Stenhuggarna fick istället arbete på andra ställen, som 
Husby grustag på Ekerö eller vid Gatukontoret7 i Stockholm. Stockholms stad 
erbjöd också boenden på andra håll med högre standard, som t ex rinnande vatten 
och många flyttade därmed ifrån Stenhuggarebyn. Successivt har bostäderna 
sedan övergått till att enbart användas som sommarbostäder, medan byggnaderna 
för själva verksamheten förföll och har rivits bort. 

6 Låås 1984, s. 14-15 
7 Cramér 1984, s. 64-65
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Arkeologi

Den fornborg som redan från början fanns på fastigheten uppmärksammades 
tidigt. Denna låg uppe på berget i den norra delen av området, där även dansbanan 
var placerad under en tid. 

På en karta ifrån 1630-talet utmärks platsen som Bårgz Bärgh, tillsammans med 
en anteckning på latin som lyder Från toppen av detta berg kan man se Stockholms torn.8  

Fornborgen är tydligt utritad också på laga skifteskartan från 1853, då kallad 
Borgberget. Att anlägga ett stenbrott på platsen idag hade varit omöjligt med 
hänvisning till fornborgen. Tydligen fördes ett resonemang om saken 1884 då 
Stockholms stad köpte marken, däremot var skyddet av fornlämningar då svagt 
vilket trots allt gjorde etableringen möjlig.9  

8 Burell 2010, s. 14 
9 Burell 2010, s. 14-15

Figur 11. 
Del av fornborgen 1928. Foto: från Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetet. Foto: Berit Wallenberg.

Figur 12, höger.
Karta över kulturhistoriska lämningar.
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Ristning
Figur 13

Vägbank
Figur 14

Fundament
Figur 15

Hägnad
Figur 16

Källare
Figur 17

Vägbank
Figur 18

Vägbankar
Figur 19

Källare, Vägbank
Figur 20

Vägbankar

Ristning
Figur 21
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Inventering av forn-  och industrilämningar  

Beskrivning

Ristning. Figur 13.
Tydlig inhuggning på häll i södersluttning. 
Text: A 6/8 1898

Vägbank. Figur 14. 
Väg uppbyggd av stenkross. Löper i nordöst 
– sydvästlig riktning. Dess sydöstra del är 
kallmurad. Kraftigt överväxt, men syns ändå 
tydligt i terrängen. Längd: ca 80 meter
Bredd: ca 5 meter. Höjd: ca 4 meter. Den 
kallmurade delen ca 8 meter.

Fundament. Figur 15.
Stenfundament belägen i nord-sydlig riktning.
Södra delen består av ett ramverk av huggen 
sten och dess norra del är delvis täckt av en 
betongplatta. Delvis beväxt med mossa. Anlagd 
på en höjd. Oklar funktion, men är sannolikt en 
lämning från stenhuggeriverksamheten.
Längd: ca 4 meter. Bredd: ca 0,7-2 meter
Höjd: ca 0,3 meter.

Figur 13. 
Ristning,
Lp201200211

Figur 14. 
Vägbank,
Lp201200212

Figur 15. 
Fundament,
Lp201200213
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Figur 16. 
Hägnad,

Lp201200214

Figur 17. 
Källare,

Lp201200215

Figur 18. 
Vägbank,

Lp201200216

Hägnad. Figur 16.
Rest efter enskiktad och enradig stensträng i 
två delar. Består av rundade naturstenar, 0,3-
1,2 meter stora. Ca 7 meter norr om denna del 
fortsätter stensträngen ca 5 meter. Svagt ned-
sjunken i terrängen samt kraftigt övermossad. 
Hör sannolikt tilll fornborgen RAÄ Sånga 20:1. 
Längd: södra delen ca 7 meter, norra delen ca 5 
meter. Totalt ca 12 meter. Bredd: 1-1,5 meter.
Höjd: 0,2-0,5 meter.

Källare. Figur 17. 
Rest av källare. Anlagd mot berg, där de östra 
och södra väggarna utgörs av berg. De västra och 
norra väggarna är kallmurade av skarpkantade 
naturstenar, ca 0,3-0,6 meter stora. Ovansidan av 
de östra och södra väggarna är också kallmurade 
med skarpkantade naturstenar 0,3-0,5 meter stora. 
I väster finns en ingång, ca 0,4-0,5 meter bred. 
Längd: ca 1,5 meter(innermått). Bredd: ca 1,5 
meter (innermått). Murarnas bredd: ca 0,5 meter. 
Murarnas höjd: ca 0,5 – 0,7 meter.

Vägbank. Figur 18. 
Väg uppbyggd av skarpkantade och skärviga stenar, 
0,1-0,6 meter stora. Löper i nord-sydlig riktning 
och svänger av i nordvästlig riktning vid ett höjd- 
parti. Kraftigt beväxt med mossa och annan växt-
lighet. Längd: ca 12 meter. Bredd: ca 2-3 meter. 
Höjd: ca 0,6 meter
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Vägbankar. Figur 19.
a)Väg uppbyggd av skarpkantade och skärviga 
stenar, 0,1-0,6 meter stora. Följer topografin i 
nordväst-sydöstlig riktning. Ansluter till skogsstig 
i söder. Anlagd mot vall i väster. 
b)Nedanför denna, ca 3 meter västerut, löper 
ytterligare en vägbank parallellt med den 
förstnämnda. Också denna är uppbyggd av 
skarpkantade och skärviga stenar, ca 0,1-0,6 meter 
stora. Båda är kraftigt överväxta. Längd: a) ca 51 
meter, b) ca 40 meter. Bredd: ca 2 meter (a+b).

Vägbankar.
a)Väg uppbygg av skarpkantade och skärviga 
stenar, 0,1-0,6 meter stora. Följer vall i nordöst-
sydvästlig riktning. Nedanför denna, ca 4 meter 
västerut, löper ytterligare en vägbank parallellt. 
(b)Denna har en likvärdig uppbyggnad. 
Längd: ca 20 meter (a+b). Bredd: ca 2 meter (a+b)

Vägbank. Figur 20.
Väg uppbygg av vällagda huggna stenar, 0,3-0,5 
meter stora. Löper i nordöst-sydvästlig riktning. 
Kallmurning väl synlig mot öster. Längd: ca 10-
15 meter. Bredd: ca 2 meter
Höjd: ca 0,5 meter.

Källare. Figur 20.
Rest av källare. Anlagd mot ovan nämnda 
vägbank. Nordvästra väggen utgörs av 
kallmurning i vägbanken. Kraftigt inrasad, men 
i öster syns spår av en ingång samt två hörn. 
Källaren kan ursprungligen ha haft en T-formad 
planlösning. Det inre utrymmet är ca 2 X 2 
meter. 

Figur 19. 
Vägbankar,
Lp201200217

Figur 20. 
Källare,
Lp201200218

Figur 21. 
Ristning,
Lp201200219
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Utvärdering
Inom området finns en fornborg registrerad (RAÄ Sånga 20:1). Rester efter 
denna beskrivs i fornminnesregistret FMIS som raserade vallpartier med skärv-
sten där en del av stenmaterialet sannolikt är påfört i sen tid (www.fmis.raa.se). 

Det är rimligt att anta att också hägnaden som registrerades vid den aktuella 
inventeringen hör till fornborgen och utöver detta kan det förväntas att yt-
terligare ej synliga spår från fornborgen finns kvar. 

Utöver detta är området är helt präglat av lämningar efter stenhuggeriverk-
samheten. Trots att platsen är mycket överväxt syns ändå många spår av sten-
industrin i terrängen. 

Fler av vägbankarna utgör idag promenadstigar och platsen är ett populärt 
rekreationsområde. De flesta av de inventerade lämningarna är synliga och 
lättillgängliga i terrängen, men några av dem kan med fördel göras mer åt-
komliga med enkla medel. 

Vid lämningarna efter de två källarna (figur 17 och figur 20) samt vid häg-
naden (figur 16) skulle det t.ex. kunna röjas sly och tas bort mossa och löv. 
Tillsammans skulle detta kunna öka kunskapen och förståelsen för denna 
speciella miljö som visar på en lång historik från bronsålder/järnålder till 
historisk tid.

Ristning. Figur 21.
Tydliga inhuggningar på häll i södersluttning. 
Hällen innehåller ett stort antal ristningar 
som till största delen består av flertalet initialer, 
exempelvis JP och LA samt en cirkel, starkt 
övermossad.
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Utemiljön
På fastighetens norra del tornar berget i granit upp sig, till stora delar utsprängt 
och nu fyllt med vatten. I anslutning till detta finns flera kallmurade stenmurar, 
varav några av imponerande höjd. Här finns t ex den gamla vägporten som gick 
under järnvägen som löpte mellan stenbrottet och tippen. En huvudväg löper 
genom området, från Vallviksvägen och ner mot stranden och bryggorna. Vid 
Kontorshuset delar den sig och fortsätter förbi Konsumhuset och Sjöhuset och 
vidare bort mer i form av en stig mot sorteringsfickorna. Här finns en öppen plats 
som bl a används som eldningsplats, med uppställda rastbänkar. Vägen fortsätter 
sedan förbi ett område med nyare bostadshus där den knyts samman med stråket 
under vägporten. Stråket leder tillbaka mot Nedre flygelhuset där det åter knyts 
samman med huvudvägen. Från början var miljön i området väldigt kal och öppen 
på grund av stenhuggeriverksamheten, men allt eftersom åren har gått har sly och 
annan växtlighet tagit över mer och mer. Även jämfört med bilder från 1976 finns 
idag betydligt mer växtlighet. Detta gäller framför allt stenbrottet och de övriga 
lämningarna efter den industriella verksamheten, men även områden mellan husen. 

Utemiljön kring husen i Stenhuggarebyn präglas idag av stora sammanhängande 
gröna ytor med uppstickande berghällar, blandat med terrasserade partier 
uppbyggda av sten. Träd av olika slag förekommer, främst tall, björk och lönn. I 
anslutning till byggnaderna finns privata uteplatser av lite olika karaktär, men de 

Figur 24, 25. Uteplats med stenterrass och syrénhäckar, Lp 201200713 och uteplats med klippta syrén-
häckar, Lp 201200714.

Figur 22, 23. Det vattenfyllda stenbrottet, Lp 201200711 och vägporten med murar varpå järnvägsspår 
tidigare gick, Lp201200664. 
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Figur 26, 27, 28. Muren längs fastighetsgränsen Lp201200712.. Exempel på trappor och stödmurar. 
Lp201200665 och Lp201200666. 

flesta är syrénbersåer.  Här finns även många rabatter och mindre trädgårdsodlingar 
i pallkragar. Fruktträd växer vid skolhuset i form av äppelträd. Även intill 
Konsumhuset och Kontorshuset finns päron- och äppelträd. Miljön mellan husen 
flyter snarast ihop till en allmänning där osynliga gränser ändå finns och privata 
rum skapas främst genom uteplatser och bersåer. Endast ett staket finns i området, 
det står kring skolhuset. Även tomten kring Kontorsbyggnaden avgränsas på ett 
mer distinkt sätt genom en häck av almbuskar. 

Murar
Stenmaterial har av naturliga skäl redan från början använts i husgrunder, murar 
och terrasseringar i området. Längs fastighetsgränsen i sydöst, mellan Vallviks-
vägen och Strandvägen, löper en kallmurad mur som skiljer av Stenhuggarebyn 
mot angränsande fastigheter. Sten har även använts för trappor som leder 
mellan tomternas olika nivåer. Intill Stenhuggarebyn i öster, finns anslutande 
villabebyggelse i form av egnahem vilka främst uppfördes under 1900-talets första 
årtionden. Även här syns tydliga spår av produkterna från stenhuggeriverksamheten, 
då stenen använts för att bygga terrasser i trädgårdarna, som grindstolpar eller i 
grunden till husen. 
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Skötsel, vård och underhåll/ Utemiljön
Utemiljö 

Utemiljön vid Stenhuggarebyn är något som bostadsrättsföreningen bygger upp 
tillsammans. Det kan därför vara lämpligt att inom föreningen komma fram 
till några riktlinjer om hur denna ska se ut och vilka inslag som bör värnas och 
vad som inte bör förekomma. Detta för att kunna behålla den kulturhistoriskt 
intressanta miljön. 

Växtlighet
Tidigare förekom det sannolikt planteringar för husbehov i betydligt större 
utsträckning i anslutning till husen. I en bruksmiljö av denna typ fanns ofta små 
täppor med nyttoväxter som odlades för husbehov. Det kunde vara t ex morötter, 
potatis, persilja, dill och liknande.  Även blommor till lyster planterades och rosor, 
schersmin, liljor och syrénbuskar var vanliga under 1900-talet. Stenhuggarebyns 
lokalisering nära det handelsträdgårdstäta Ekerö bör dessutom ha gjort växterna 
relativt lättillgängliga.  

Idag finns ett fåtal planterade ytor, främst i pallkragar, med potatis eller blommor. 
Detta är dock en naturlig utveckling eftersom husen sedan länge inte används för 
permanentboende och odlingen för husbehov inte heller har samma utbredning 
över lag. Från antikvarisk synpunkt finns inget som hindrar en större utbredning 
av odlade ytor i området, eftersom detta har förekommit tidigare och därför vore 
ett naturligt inslag i en arbetarmiljö av detta slag. 

Det finns en tradition av att använda syrénhäckar i byn vilket även är vanligt 
generellt sett i bruksmiljöer av detta slag. Befintliga buskar bör därför behållas och 
även nya kan planteras kring uteplatser för att följa den tidigare utformningen. 

Figur 29. Odling vid Övre flygelhuset, FB 7224. Foto: G. Fredriksson 1976, 
Stockholms stadsmuseum. Bilden är något beskuren. 
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Markbehandling och uteplatser 
Att hårdgöra marken med betongsten eller liknande vid uteplatsen eller på andra 
ställen, är inte passande att i en miljö som Stenhuggarebyn. Däremot är plattor 
av sten ett självklart och naturligt val i området och att täcka marken med grus är 
också ett lämpligt alternativ.

Trädäck är något som generellt har blivit särskilt populärt på senare år. Traditionellt 
sett har trädäck inte någon förankring i en miljö som Stenhuggarebyn och har 
således tidigare inte förekommit på det sätt som de gör nu. För att bibehålla den 
kulturhistoriska miljön och för att trädäcken inte ska bli ett alltför dominerande 
inslag bör man tänka till inför utformningen av dessa. 

Låga trädäck smälter bättre in i miljön än de upphöjda och de låga döljs också 
bra bakom syrenhäckar och annan växtlighet, som i sin tur har en tradition på 
platsen. Till trädäck bör helst inte tryckimpregnerat trä användas eftersom det är ett 
främmande material i denna miljö. Det är även ett mindre bra val ur miljösynpunkt. 
Trä av god kvalitet har lång hållbarhet och behöver endast oljas in. 

Murar
Murarna och stenformationerna i området är mycket karaktäristiska. Dessa bör 
därför behållas och sten kan med fördel fortsätta att användas som material vid 
ytterligare anläggningar i området.

Byggnaderna
Stenhuggarebyn består av ett 20-tal hus som ligger utspridda i terrängen ner mot 
vattnet. Husen är uppförda vid olika tidpunkter och vissa är hitflyttade, men har alla 
ett gemensamt uttryck och bildar tillsammans en sammanhållen miljö. I dagsläget 
finns 51 st lägenheter i Stenhuggarebyns olika hus, varav 49 st är bostadsrätter och 
2 st hyrs ut. Dessa fördelas på 9 st hus för boende, medan resterande byggnader 
är ekonomibyggnader av olika slag. 

Nedan finns tillsammans med historik, en beskrivning av hur byggnaderna ser ut 
idag, både exteriört och interiört. Interiörerna beskrivs övergripande, eftersom 
det inte har varit möjligt att få se samtliga lägenheter. 

Numreringen av byggnaderna utgår för enkelhetens skull, från Stadsmuseets 
dokumentation från 1976 enligt nedan. Som bilaga finns också uppmätningsritningar 
över husens planlösningar (bilaga 2) från samma dokumentation samt uppmätning 
över dörrtyper (bilaga 3).
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Figur 32. Karta ur Stockholms stadsmuseums dokumentation, 1976

Figur 30, 31. Övre flygelhuset från nordöst, Lp201200613 och övre flygelhuset från sydväst, Lp201200614.
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1 Övre flygelhuset

Historik 
Det övre flygelhuset byggdes vid mitten av 1860-talet som arbetarbostad vid 
Huvudsta stenbrott. Då stenhuggeriverksamheten flyttades därifrån till Stenhamra 
1884, flyttades även huset och återuppfördes på platsen. Enligt Stadsmuseets 
dokumentation tillkom pärlsponten invändigt i och med att huset sattes upp i 
Stenhamra. Denna var troligtvis omålad eller endast oljad från början, för att 
senare målas i ljusare kulörer. 

Från början fanns det 24 st enkelrum och spisrum i byggnaden. På 1920-30-talet 
slogs dock två av dem ihop till 1 rum och kök. 1940 fanns det 12 st 1 rum och 
kök i huset, vilket det även finns idag.   

Huset har alltid varit målat med röd slamfärg utvändigt, medan detaljernas kulör 
har skiftat. Enligt uppgift var fönsterkarmarna ursprungligen målade med rödbrun 
slamfärg, medan de var vitmålade på 1970-talet. Det omvända gäller vattbrädorna, 
vilka tidigare var vitmålade, men på 1970-talet var röda.10 

På 1920-talet installerades el i byggnaden och det tidigare papptaket ersattes av 
plåt.11  Sedan byggnadstiden har också två stycken fönster bytts ut till tvåluftsfönster 
utan spröjs, troligen på 1940-talet. 

1976 konstaterades att huset inte förändrats nämnvärt sedan byggnadstiden. 
Skafferier och skåp var delvis bevarade, liksom vedspisar och några kakelugnar. 
Vissa kakelugnar hade dock bytts ut till kaminer. På 1990-talet renoverades tre av 
lägenheterna av Stockholms stad i ”tidsenlig” stil med bl a handtryckta tapeter.  
Huset målades om utvändigt 1974 och 2007 genomfördes en fasadrenovering och 
målning av huset.  Plåttaket lades nytt 2010.

Beskrivning
Byggnaden vilar på en grund av huggen fogad sten och är byggd i ett plan med 
inredd vind. På vissa ställen har en betongsockel någon gång i senare tid gjutits 
mot vattbrädan i trä. I nordväst och i sydöst finns två utskjutande flygelpartier 
och till vilka inbyggda entréer leder. Flygelpartierna ger byggnaden formen av ett 
H. Fasadens liggande fasspontpanel är målad med rödfärg och har vita knutar, 
foder och detaljer. Vindskivorna är profilsågade. Stommen är troligtvis i resvirke 
eller plank.  Husets sadeltak är täckt av svart bandplåt och det finns två stycken 
skorstenar i rött tegel med plåtklätt krön.  Huset har tre ingångar, en på nordöstra 
sidan och en på vardera gavel. Alla dörrar är rödbrunmålade utom den sydöstra 
som har målats i en ljust gul kulör. 

Alla fönster är ursprungliga utom två och består av två spröjsade lufter med tre rutor 
i vardera. På vardera gavel åt sydväst och nordöst finns två spetsbågade fönster. 
Nedanför dessa finns ett större fönster med tre lufter med tre rutor i vardera.  Huset 
har fem ingångar varav två inte längre används. Ytterligare tre har funnits, men satts 
igen då lägenhetsdisponeringen gjordes om. Dörrarna är pardörrar med liggande 
plankfyllningar, typ 10 enligt uppmätningen. Dessa är målade i en rödbrun kulör. 

10 Prenzlau-Enander 1976
11 Prenzlau-Enander 1976 
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Endast en entréhall har besökts. I den sydöstra entréhallen finns inbyggda skåp 
för förvaring på vardera sida om dörren. Väggarna är klädda med liggande 
pärlspontpanel och på golvet ligger en plastmatta. Enligt uppgift är väggarna i 
lägenheterna klädda med tapet både i kök och rum. Trägolven är antingen synliga 
eller täckta av plastmatta. I huset finns vedspisar och kaminer bevarade, några 
kaminer är dock utbytta till andra varianter. Här finns även minst en kakelugn kvar.12 

Planlösningen är i princip densamma som vid uppmätningen 1976. I och med 
omdisponeringen av lägenheterna har vissa dörrar tagits upp och satts igen, med 
de flesta finns kvar även om de inte används. Se bilaga 2. 

12 Samtal med medlemmar i Stenhuggarebyns bostadsrättsförening. 

Figur 33.
Inbyggt skåp i entréhallen. 
Lp201200615.

Figur 34. Nedre flygelhuset på 1930-talet. Källa Leif  Dagerlind gm 
Stenhuggarebyns bostadsrättsförening.
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2  Nedre flygelhuset

Historik 
Det nedre flygelhuset har samma bakgrund som det övre och flyttades till platsen 
1884 efter att ha uppförts i Huvudsta vid mitten av 1860-talet. Från början innehöll 
huset 24 enkelrum och spisrum. Under 1920- och 30-talet slogs rummen ihop till 
1 rum och kök, precis som i det övre flygelhuset. 1940 fanns det 10 st 1 rum och 
kök och 4 st enkelrum i huset, liksom det finns idag. 

Huset har alltid varit målat med röd slamfärg, medan detaljernas kulör har skiftat. 
Enligt uppgift var fönsterkarmarna ursprungligen målade med rödbrun slamfärg, 
medan de var vitmålade på 1970-talet. Det omvända gäller vattbrädorna, vilka tidigare 
var vitmålade, men på 1970-talet var röda.13  

På 1920-talet installerades el i byggnaden och det tidigare papptaket ersattes av plåt.14

1976 konstaterades att några större förändringar inte hade skett sedan byggnadstiden. 
Skafferier och skåp fanns till stor del bevarade, medan vissa kakelugnar hade bytts 
ut mot kaminer och de gamla brädtaken var i de flesta fall klädda med masonit eller 
vävspända. Huset ommålades utvändigt 1974 och 2010 byttes plåten på taket. 

Beskrivning
Huset är byggt i ett plan och har en inredd vindsvåning. I nordväst och sydöst finns 
två utskjutande flygelpartier och till dessa leder inbyggda entréer. Huset har således en 
form av ett H. Sockeln utgörs av fogad sprängsten. Stommen är troligen av resvirke 
eller plank och fasaderna täcks av liggande rödfärgsmålad fasspontpanel. Fönster 
med foder, profilsågade vindskivor och taksparrar och hörnbrädor är vitmålade. 
Sadeltaket täcks av ett svart plåttak med förskjutna skarvar, som lades 2010. Huset 
har två stycken skorstenar i rött tegel med plåtklätt krön.  

Fönstren är alla ursprungliga och består av två spröjsade lufter med tre rutor i vardera. 
På vardera gavel åt sydväst och nordöst finns två spetsbågade fönster. Nedanför 
dessa finns ett större fönster med tre lufter med tre rutor i vardera.  
Huset har fem ingångar varav en inte längre används. Ytterligare tre har funnits, 
men satts igen då lägenhetsdisponeringen gjordes om. Dörrarna är pardörrar med 
liggande plankfyllningar, typ 10 enligt uppmätningen. Dessa har tidigare varit målade 
i rödbrunt, men färgen har sannolikt blekts och går idag mer mot en rosa kulör. 

13 Prenzlau-Enander 1976

14 Prenzlau-Enander 1976 

Figur 35, 36. Nedre flygelhuset från sydväst, Lp201200616 och nedre flygelhusets nordöstra fasad 
Lp201200617.
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Två entréhallar och två lägenheter har besökts. Entréerna i nordväst och sydöst har 
inbyggda förrådsutrymmen av pärlspontpanel på vardera sida om ingången. Här 
finns även två vedlårar tillhörande vardera lägenhet på våningen. Väggarna är täckta 
av liggande målad pärlspontpanel och på vindsvåningen finns små fönsterluckor 
in till skafferierna.

Förstugorna som nås från sydväst och nordöst har liggande pärlspontpanel och 
även här finns små fönsterluckor in till skafferierna.

I flera lägenheter finns bröstningspaneler av olika slag. I minst en lägenhet finns en 
bröstning upp till fönstret bestående av liggande pärlspont, vilket är väldigt ovanligt. 
I övrigt har bröstningspanelerna franska fyllningar och väggarna i kök och rum är 
tapetserade. I fönstren sitter fasta fönsterbänkar i trä.

I köken finns bevarade vedspisar och i rummen finns ofta en kamin, vissa äldre 
bevarade och andra nyare täljstenskaminer. Även några kakelugnar finns sparade.
Innerdörrarna som förekommer är av typ 4 och 5 enligt uppmätningen. Tidigare 
fanns också lägenhetsnummer målat på varje dörr, vilket kan ses på en dörr där 
målarfärgen partiellt har skrapats bort.

Planlösningen är i princip densamma som vid uppmätningen 1976. I och med 
omdisponeringen av lägenheterna har vissa dörrar tagits upp och satts igen, men 
de flesta finns kvar även om de inte används. Se bilaga 2. 

Figur 37, 38. Entréhall med förråd och vedlår, Lp201200618 och liggande pärlspontpanel med föns-
terluckor i trapphuset, Lp201200620. 
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3  Ungkarlshuset

Historik
Troligtvis byggdes Ungkarlshuset före 1900. Vissa uppgifter säger att huset uppfördes 
i Stenhamra, medan andra hävdar att det flyttats hit från en annan plats. Byggnaden 
hade från början 15 st rumsenheter. Namnet på huset kommer sig av att mestadels 
ungkarlar bodde här, ofta 2-4 st i varje spisrum. Rummen slogs under tidigt 1900-tal 
ihop till 1 rum och kök och lades i husets längdriktning. Då flyttade även familjer 
hit och ungkarlar var i vissa fall även inneboende hos familjerna. Några av arbetarna 
hyrde också in sig i någon av villorna i det angränsande området. I Ungkarlshuset 
finns den enda tvåan i Stenhuggarebyn och här bodde kusken med sin familj.

I den nordvästra delen av huset ordnades en ”futt” där ungkarlarna kunde äta. 
Denna sköttes av en arbetarhustru och en jungfru. Köket var beläget  det nordvästra 
hörnrummet där även matsalen fanns till en början. Då så småningom ofta 30-40 
man kunde äta samtidigt utökades futten till att även inbegripa rummet intill. Som det 
första huset i Stenhamra fick Ungkarlshuset elektricitet vid julen 1921. I korridoren 
var väggarna tidigare oljestrukna15, men målades 1914 i ljusare kulörer.16

15 Låås 1984, s. 46 
16 Underlagsmaterial till rapport från Stockholms stadsmuseum, Prenzlau-Enander 1976 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15 
16 

Figur 41. 
Ungkarlshusets korridor 
Foto G. Fredriksson 1976, 
Stockholms stadsmuseum. Bild FB 7161.

Figur 39, 40. Ungkarlshuset från sydöst, Lp201200622 och ungkarlshuset från nordväst, Lp201200623. 
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Ungkarlshusets korridor Foto G Fredriksson 1976, Stockholms stadsmuseum. 
Husets fasader har inte förändrats mycket sedan dess, men ett fönster i vardera 
gavel har tagits upp på senare tid i samband med omdisponering av lägenheterna. 
Liksom övre och nedre flygelhuset hade Ungkarlshuset ursprungligen rödbruna 
fönsterbågar. Från början hade huset tjärpapp på taket, vilket byttes ut till plåt på 
1920-talet. Huset målades om 1974 och genomgick även en renovering 2008 då 
plåttaket byttes, fasaderna målades och fönster renoverades. Även elen byttes då ut.  

Beskrivning
Ungkarlshuset är byggt i en våning med inredd vind. Grunden består av fogad 
sprängsten, där den i söder är ca 2 meter hög. Under halva byggnaden finns 
en källare med separata ingångar i sydväst till utrymmen som används som 
förvaringsbodar. Dörrarna till förråden är av stående svartmålad fasspontpanel. 
Husets sadeltak är täckt av svart fabriksmålad plåt med raka skarvar. På taket finns 
två stycken skorstenar i rött tegel med plåtklätt krön.  Alla ursprungliga fönster 
är bevarade och består av två lufter med tre rutor i vardera. 

Entréer finns på nordöstra långsidan och på vardera gavel. Samtliga har en öppen 
enkel farstukvist med valmat plåttak över. Ytterdörrarna är pardörrar målade i en 
rödbrun kulör av typ 11 enligt uppmätningen. På gavlarna leder en trätrappa med 
handledare i trä upp till vilplanet medan den norra entrén har ett vilplan i gjuten 
betong. Stommen är troligtvis av stående plank. Fasaderna är klädda med liggande 
fasspontpanel, målad med röd slamfärg. Fönster, foder, profilsågade vindskivor 
och taksparrar samt hörnbrädor är vitmålade. Längs den nordöstra fasaden har 
en sockel av betong mot sockelbrädan gjutits någon gång i senare tid.

Entréhallen och fyra lägenheter har besökts. Många originaldetaljer finns kvar 
i Ungkarlshuset, bl a finns genomgående breda trägolv, bröstningspaneler och 
omväxlande liggande och stående pärlspontpanel på väggar och i tak. I vissa 
lägenheter finns fasta skåp bevarade, varav några hörnskåp. Vid fönstren sitter 
fasta fönsterbänkar i trä.

Kökens väggar är klädda med framför allt pärlspontpanel medan rummens väggar 
har tapet. I båda finns bröstningspaneler med halvfranska fyllningar och taken 
har pärlspontpanel.

Innerdörrarna är enkla av typ 3 enligt uppmätningen. Här förekommer även typ 
4 och 5 samt typ 9 som är dubbel, alla med halvfransk fyllning. På den öppna 
vindsvåningen finns ett mindre förråd som hör till varje lägenhet. Golvbrädorna 
är här mycket breda. En vägg är på ett originellt sätt uppbyggd av delar av gamla 
dörrar och bröstningspaneler. I varje lägenhet står en kamin (märket Viking var 
vanligt), men även ett fåtal kakelugnar finns bevarade. Här finns också vedspisar 
kvar. Den gamla futten är numera en lägenhet. Spår efter ingången till rummet 
intill där den tidigare matsalen var, finns kvar i väggen i köket. Under lägenheten 
finns en källare med ingång från den nordvästra gaveln där maten till bespisningen 
förvarades. Planlösningen är i princip densamma som vid uppmätningen 1976, 
se bilaga 2.
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4 Nya huset

Historik
Nya huset är som namnet avslöjar, det nyaste bostadshuset i Stenhamra. Det 
invigdes troligen på midsommarafton år 1900. I arkivet för Trafikkontoret och 
Exploateringskontoret i Stockholm finns osignerade ritningar från 1900 som visar 
fasader och planlösning, se bilaga 4. Här fanns och finns fortfarande åtta stycken 
lägenheter om 1 rum och kök varav två har separat ingång. 

Liksom övriga byggnader fick det nya huset el på 1920-talet och papptaket lades 
om med plåt. 

1976 kunde konstateras att huset var välbevarat men att många kakelugnar slutat 
fungera och därför bytts ut mot kaminer. En lägenhet på andra våningen renoverades 
på 1990-talet av Stockholms stad i ”tidsenlig” stil med bl a handtryckta tapeter.  

Någon gång under åren har husets horisontala och vertikala listverk ytterligare 
accentuerats genom att målas vitt. 2011 renoverades Nya huset då skadad 
fasadpanel byttes ut och målades och plåttaket lades om. Ytterdörrarna målades 
om i en grön kulör som hittats i ett underliggande lager. Här göts även en av 
entrétrapporna om och ännu en ny ska gjutas framöver. Ett tag fanns två stycken 
brandstegar för utrymning uppsatta på den södra sidan. Dessa togs bort i och 
med renoveringen. 

Figur 42, 43. Nya husets nordöstra fasad. Jämför det målade listverket med bilden ovan, Lp201200624 och 
nya husets sydvästra fasad, Lp201200625. 

Figur 44. 
Nya huset år 1900. 
Källa Leif  Dagerlind gm 
Stenhuggare byns bostadsrättsförening.
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Beskrivning
Nya huset består av två våningar och en vind som vilar på en grund av fogad 
sprängsten. På den norra sidan finns två trapphus. Huset har en stomme av 
reglar med stående plank. Den röda slamfärgsmålade panelen har fasspontpanel 
i sk ”stick style” där fasadens regelstomme och fyllningar tas upp i ramverk och 
brädfyllningar i olika riktningar, horisontalt, vertikalt och diagonalt. Lister, foder, 
fönster, profilsågade vindskivor, taksparrar och hörnbrädor är vitmålade. Husets 
sadeltak är täckt av svart färdigmålad plåt med raka skarvar och där finns två 
stycken helt plåtklädda skorstenar. Samtliga ursprungliga fönster är bevarade av 
varierande storlek, två lufter med tre rutor, två lufter med två rutor och en luft 
med en, två och tre rutor. Fyra grönmålade pardörrar finns till trapphusen av typ 
12 enligt uppmätningen. 

Trapphus och en lägenhet har besökts. Trapphusen är klädda med liggande 
och stående målad pärlspontpanel medan trapporna är såpskurade. Den stora 
torkvinden är öppen och här finns förråd till varje lägenhet. Enligt uppgift har 
lägenheterna lite olika utformning, där vissa har pärlspontpanel i köket och tapet 
i rummet, medan andra har tapet både i kök och rum. Här finns kaminer och 
vedspisar bevarade och även ett fåtal kakelugnar.17  Innerdörrarna är av typ 3 
och 4 enligt uppmätningen. Planlösningen är densamma som vid uppmätningen 
1976, se bilaga 2. 

17 Samtal med medlemmar i bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn 

Figur 45. 
Interiör från lägenhet i Nya huset. 
Foto: L. af  Petersens 1974, FB 7183, 
Stockholms stadsmuseum.

Figur 46, 47. 
Ett av trapphusen 
i Nya huset, 
Lp201200626 och 
Lp201200715. 
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5 Sjöhuset

Historik
Sjöhuset stod i Stenhamra år 1897, men huruvida det flyttats dit från stenhuggeriet 
i Huvudsta eller byggts på plats är oklart. Huset har tre våningar med inredda 
lägenheter. Ursprungligen byggdes huset för 5 lägenheter med 1 rum och kök, 
med två lägenheter på vardera våning och en på vinden. 1940 fanns det dock fyra 
stycken lägenheter på 1 rum och kök och två enkelrum i huset, såsom det också 
ser ut idag. Bottenvåningens rum i nordväst användes vid några tillfällen som 
sjukstuga vid epidemier, difteri och scharlakansfeber var vanligast. För att kunna ta 
in patienterna direkt på rummet byggdes därför en entré på gaveln. Tidigare fanns 
en vitmålad list mellan botten- och övervåningen mot sjösidan och på gavlarna. Detta 
syns bl a på ett foto från 189718  och på fotot nedan. Under 1920-talet fick huset el 
installerat och papptaket ersattes av plåt. En av lägenheterna reparerades 1936 och på 
1950-talet sattes ett liggande fönster in på den nordöstra gaveln. 1976 konstaterades 
att många skafferier och skåp var bevarade, liksom vissa av vedspisarna. Däremot 
var alla kakelugnar vid denna tid borttagna. Ett nytt elsystem installerades 2004 
och den senaste renoveringen utfördes 2012.  Då byttes rötskadade offerbrädor 
och delar av panelen ut, fasaden målades med rödfärg och vissa fönster byttes ut 
till nya specialgjorda.

18  Prenzlau-Enander 1976

Figur 48, 49. Sjöhuset från söder, Lp201200627 och Sjöhuset från nordväst, Lp201200628. 

Figur 50. 
Sjöhuset på 1930-talet. 

Här syns den vita listen på gaveln. 
Källa Sören Gustavsson gm  

Stenhuggarebyns bostadsrättsförening.

Beskrivning
Sjöhuset är byggt i två våningar med en inredd vind, stommen är troligtvis av 
timmer. Huset vilar på en sockel av fogad sprängsten och sadeltaket täcks av 
fabriksmålad svart bandtäckt plåt. Där finns två stycken skorstenar i rött tegel med 
plåtklätt krön. Samtliga fönster har två lufter med tre rutor i vardera. Ett antal 
fönster är utbytta i senare tid. Huset har två ingångar. Vid den nordöstra ingången 
finns en öppen farstukvist med valmat plåttak och ett vilplan av gjuten betong.  
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Ytterligare en ingång finns på den nordvästra gaveln med ett valmat skärmtak täckt 
med svart plåt. Den nordöstra dörren är dubbel av typ 11 enligt uppmätningen, 
medan den nordvästra är enkel av typ 2 och båda är målade gröna. Lister, foder, 
fönster, profilsågade vindskivor, taksparrar, vattbräda och hörnbrädor är vitmålade. 

Entréhall och fyra lägenheter har besökts. I entréhallen finns liggande 
pärlspontpaneler bevarade på väggar och i tak och de enkla trägolven är 
såpskurade. Här finns även platsbyggda skåp för förvaring vid varje plan, ett 
för vardera lägenhet, av stående pärlspontpanel. I köken finns platsbyggda lägre 
skåp intill vedspisen och högre skåp i rummet. I köket är väggarna klädda med 
liggande pärlspontpanel, medan väggarna i det i intilliggande rummet har tapet. 
Innerdörrarna är av typ 1, 2 och 3 enligt uppmätningen, varav några har äldre 
bemålning på insidan i form av träimitation. I huset finns många vedspisar och 
kaminer bevarade. 

Några lägenheter har moderniserats på senare år, med bl a nya kök och nya kaminer.  
I vissa lägenheter har också vedspisen ersatts av moderna spisar. Planlösningen har 
inte förändrats sedan uppmätningen 1976, se bilaga 2. 

Figur 51, 52.
Trapphus i Sjöhuset, 
Lp201200629 och 
äldre bemålad dörr 
med träimitation, 
Lp201200630. 

Figur 53.
Inbyggda skåp på 
andra våningen 
i Sjöhuset, 
Lp201200631. 
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6 Kontorsbyggnaden

Historik 
Kontorsbyggnaden fungerade som bostadshus och kontorslokal för arbetschefen, 
ingenjören, vid stenbrottet. Denne bodde dock här endast sommartid med sin 
familj och resten av året inne i stan. I sin stil är byggnaden karaktäristisk för det 
sena 1800-talet och byggdes troligen efter öppnandet av brottet 1884. Den kan 
ha levererats färdig av en snickerifabrik eller vara ritad efter mönsterblad. 

Trapphuset på den nordöstra långsidan har tillkommit sekundärt. Istället fanns 
troligen en trappa i 90 graders vinkel som ledde från förstugan och upp på vinden. 
Spår efter detta finns nämligen i väggar och i vindens golv. Kontorsdelen ligger vid 
den nordvästra gaveln och ännu finns texten ”Kontor” kvar på dörren. I enstaka 
fall utnyttjades detta rum som sjukstuga. Vid dagen för avlöning samlades arbetarna 
framför grinden till kontorshuset, för att vänta på att varje arbetares nummer skulle 
ropas upp. Vid grinden finns en stol i sten med texten ”Stenhamra 20/6 1884”. 

Vindsvåningen nyttjades troligen av kontorspersonalen och tjänstefolket.  Efter 
nedläggningen av stenbrottet användes kontorsbyggnaden av Barnängens 
barnkoloni under 1940-och 50-talen. Under den tiden byggdes även lekstugan 
längre ner mot sjön. Under 1970-talet delade två familjer upp huset i två 
lägenheter och använde det som sommarbostad. Kök installerades då i det gamla 
kontorsrummet. Huset hade innan dess stått tomt länge och även vindsrummen 
var outnyttjade. Huset fick el installerat på 1920-talet och 2004 installerades ett 
nytt elsystem. Idag bor här en familj som disponerar hela huset. På vinden används 
även de små spisrummen. Fasaderna målas om under 2012 i en gulockra kulör 
med engelskt röda detaljer enligt tidigare färgsättning.

Figur 56. 
Interiör från salen
i Kontorshuset. 
Foto: L. af  Petersens 1976, 
Stockholms stadsmuseum.
FB 8053. 

Figur 54, 55. Kontorsbyggnadens nordöstra fasad, Lp201200632 och kontorsbyggnadens sydvästra 
fasad, Lp201200633. 
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Beskrivning
Huset är byggt i en våning med inredd vind och en källare. Den höga grunden 
utgörs av fogad sprängsten. Stommen är troligen av stående plank. Fasaden är klädd 
med liggande fasspontpanel målad i en gulockra kulör, liksom hörnbrädor och 
de profilsågade vindskivorna och taksparrarna. Samtliga fönster är ursprungliga 
och består av fyra lufter med en ruta i vardera varav de två övre är mindre. I 
övervåningen finns ett fönster med tre lufter med tre rutor i vardera och även 
spetsbågiga fönster med en luft med sex rutor i vardera. Vissa fönster är målade 
i vitt, medan de senast ommålade har fått en engelskt röd kulör enligt tidigare 
färgsättning. Även fönsterfodren målas om från gulockra till engelskt rött. 
Sadeltaket täcks av svart fabriksmålad skivtäckt plåt med raka skarvar. Huset har 
två stycken skorstenar i rött tegel med plåtklätt krön.

Verandor finns på både den sydvästra och nordöstra sidan, vilkas socklar är klädda 
med liggande gråmålad fasspontpanel. Dörren från verandan är av typ 13 enligt 
uppmätnigen, med gulmålade helfranska fyllningar och glasrutor. Verandan mot 
sydväst har snickarglädje och ett valmat plåttäckt tak medan taket åt nordöst är 
en förlängning av hustaket. I nordöst finns två ingångar med gulmålade dörrar 
av typ 4 enligt uppmätningen. Ingången på gaveln i nordväst skyddas också av ett 
valmat plåttak dit en trappa i gjuten betong leder. Även denna dörr är målad gul, 
med 4 st utanpåliggande fyllningar av en typ som inte finns med i uppmätningen. 
På den sydöstra sidan finns ett utbyggt förråd av liggande fasspontpanel under 
ett pulpettak i trapetskorrugerad plåt.

I den gamla bostadsdelen finns ännu pappspända tak med dekorativa lister 
och takrosetter. Taket är numera vitmålat, men under den vita färgen hittades 
vid målningen rester av andra kulörer och bladguld. Trots att inredningen är 
tämligen moderniserad, finns fortfarande bl a pärlspontpanel bevarad, runda och 
rektangulära kakelugnar och många dörrtrycken.  Här finns dörrar av typ 4 och 5 
enligt uppmätningen och en skjutbar pardörr av typ 8. Planlösningen är i princip 
densamma som vid uppmätningen 1976, se bilaga 2.

Figur 57.
Kontorsvillan 
på 1940-talet. 
Källa:
Yvonne Fredriksson 
gm Stenhuggarebyns 
bostadsrättsförening.
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7 Konsumhuset, affären

Historik
Eftersom närmaste lanthandel låg en bra bit från Stenhuggarebyn var det tvunget 
att ordnas med en butik för arbetarna på närmare håll. 1884 startades därför den 
kooperativa föreningen ”Stenarbetarnas konsumtionsförening vid Stenhamra”, 
enligt uppgift på initiativ av arbetschefen ingenjör Carlsson.19  I samband med detta 
byggdes konsumhuset med lagerrum, bagarstuga och butiksföreståndarbostad. 

Huset bestod från början av två sammanhängande delar där butik och lagerlokaler 
fanns i en låg byggnad och en bagarstuga och bostad i en våning med inredd 
vind. 1913 byggdes huset ut med en avdelning för kött inrymd i bottenvåningen 
och en övre våning där försäljning av manufaktur och artiklar för bosättning 
skedde. I arkivet för Trafikkontoret och Exploateringskontoret i Stockholm finns 
uppmätningsritningar och ritningar för ombyggnaden från 1911 och 1913, se 
bilaga 4.

Från början var butiken helt avsedd för de boende i stenhuggarebyn och de som 
var medlemmar i Konsumtionsföreningen. Betalningen skedde förutom med 
vanliga pengar, med polletter och en del av arbetarnas löner betalades ut på det 
sättet. Polletterna var plåtar av mässing och koppar i olika valörer. Systemet med 
dessa upphörde dock kring 1912 och 1915 anslöt kooperativet till Kooperativa 
Förbundet, vilket gjorde att affären blev öppen även för allmänheten.20  

1927 uppstod en brand i huset, men huset klarade sig bra och fortfarande på 
1970-talet var huset mycket oförändrat sedan byggnadstiden. 1931 byttes en 
spiraltrappa ut i butiken till en trappa i vinkel. Verksamheten flyttade på 1940-talet. 

Innan 1913 då huset byggdes om, låg en bagarstuga vid den sydöstra gaveln, som 
var allmän för arbetarna. Bagarstugan blev sedan istället en del av föreståndarens 
lägenhet som bestod av 3 rum och kök. På vindsvåningen bodde ofta två 
eller tre affärsbiträden. Rummen mellan butiken och föreståndarens lägenhet 
användes som lagerutrymme och kontor. Senare fick dessa ingå i lägenheten, 
då Konsumhuset blivit åretruntbostad och butiken användes som förråd och 
19 Burell 2010, s. 184
20 Låås 1984, s. 54 och Burell 2010, s. 188 

Figur 58, 59. Konsumhuset 2012, Lp201200634. Foto: M. Berglund. Och, Konsumhuset 1920-30-tal. 
Observera takets liggande listtäckning med papp och de två skorstenarna. Bild FB 4870. Årtal okänt. 
Foto: Stockholms stadsmuseum.
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verkstad. I Stockholms stads dokumentation 1976 noterades då att garderober 
på vinden var flyttade och att flera kakelugnar var rivna. Vidare hade lägenheten 
rustats upp och moderniserats. Dock var butiken fortfarande väldigt intakt med 
fast inredning bevarad i butiken, bl a i form av en  u-formad disk, vägghyllor och 
lådor, en marmordisk vid köttavdelningen och flera armaturer från 1910-talet. 
Huset har haft två skorstenar, men har numer bara en. Denna togs bort vid en 
tidigare takrenovering på grund av dess dåliga skick. Någon gång efter 2003 har 
husets ytterdörrar bytts ut och under 2012 görs renoveringar då delar av panelen 
byts ut och taket täcks med ny plåt. Huset målas också om med fasader i en 
gulockra kulör och detaljer i engelskt rött enligt tidigare färgsättning. 

Beskrivning
Konsumhuset är byggt i en våning med inredd vind och källare under en del av 
huset. Grunden består av fogad sprängsten och fasaden är klädd med liggande 
fasspontpanel målad i en gulockra kulör. Stommen är troligen av stående plank. 
Sadeltaket är täckt av svart trapetskorrugerad plåt. En skorsten finns i rött tegel med 
plåtklätt krön. Fönstren består av två eller tre lufter med tre rutor i vardera. Även 
fönster med fyra rutor förekommer, där den översta är öppningsbar, samt enklare 
liggande enluftsfönster. Fönster och foder är målade i engelskt rött medan hörn- 
och vattbrädor samt profilerade vindskivor och taksparrar är målade i gulockra.

De rödmålade ytterdörrarna är utbytta i senare tid till moderna dörrar med stående 
tunn panel, medan källardörren i sydväst är äldre och av liggande svartmålad 
fasspontpanel. 

Lägenhet och butikslokal har ej besökts, men enligt uppgift finns delar av 
butiksinredningen kvar.21 Planlösningen är sannolikt i princip densamma som vid 
uppmätningen 1976, se bilaga 2. 

21 Samtal med medlemmar i bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn 

Figur 60. Interiör från konsumaffären, årtal okänt. FB 4874. 
Foto: Stockholms stadsmuseum.
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8 Skolan

Historik
Skolan byggdes 1886, med plats för 50 st barn. Här kunde både barn till sten-
huggarna få undervisning, liksom barn från närliggande Stockby. Huset uppfördes 
efter normalritningar gjorda av Överintendentsämbetet för ”Folkskolebyggnader 
å landet”.22 Byggnaden fick en skolsal, förråd, kapprum och en förstuga med 
ingång till lärarinnebostaden som var på 1 rum och kök. Här fanns även en vind 
och en matkällare. Skolan fungerade som en treårig småskola och efter det stod 
folkkolan intill Sånga kyrka för undervisningen. 1906 uppfördes också en ny 
folkskola i Stockby nära Stenhamra och barnen fick således betydligt kortare väg 
att gå till skolan

Skolhusets exteriör behåller till stora delar sitt ursprungliga utseende. I början 
av 1900-talet byggdes ett räcke på sidorna om trappen och ett enkelt skärmtak 
ovanför ingången till lärarinnebostaden. Två av fönstren på den nordvästra gaveln 
har också någon gång satts igen. Taket var från början belagt med horisontalt lagd 
papp, troligen med listtäckning, vilket dock är svårt att urskilja på äldre bilder. 
På 1970-talet täcktes taket av svart korrugerad plåt, vilken byttes 2007 till svart 
skivtäckt plåt. I samband med detta renoverades även övriga plåtdetaljer samt 
husets fasader. Under 1970-talet stod skolan oanvänd och 1976 konstaterades det 
att huset i stort var välbevarat. Här fanns pärlspontpanel i skolsalen och skafferi 
och skänkskåp kvar i lärarinnans bostad. Däremot hade bostaden till stora delar 
klätts med moderna material och där hade även kakelugnen tagits ner, liksom 
kaminen i skolsalen.

22 Cramér 1984, s. 72 

Figur 63. 
Skolan 1890-tal. 

Källa Färingsö hembygdsförening gm 
Stenhuggarebyns bostadsrättsförening. 

Figur 61, 62. Skolbyggnadens nordvästra fasad, Lp201200635 och Lp201200636, fasaden har en rik 
detaljutformning.
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Beskrivning
Byggnaden är uppförd i en våning med oinredd vind och en källare under halva 
delen av huset. Sockeln består av fogad sprängsten och huset har en regelstomme. 

Samtliga fönster är ursprungliga och består av fyra lufter med två rutor i de nedre 
och en i de övre. På gavlarna finns mindre spetsbågade fönster med en luft och i 
sockeln små rektangulära enluftsfönster. De rödfärgsmålade fasaderna är klädda 
med samma sorts panel som Nya huset, d v s i ”stick style” med panelen satt både 
horisontellt och vertikalt. På gavlarnas övre del är panelen stående och har spetsigt 
sågade avslut nedåt med ett dekorativt hålmönster mellan varje bräda. Ramverken 
är vitmålade och även andra detaljer som vattbrädor, profilerade taksparrar och 
vindskivor och foder är målade i vitt. På den nordvästra gaveln står det skrivet 
”Stenhamra skola 1/9  1886”. Sadeltaket är täckt med svart fabriksmålad plåt med 
förskjutna skarvar. En skorsten finns i rött tegel med plåtklätt krön.

Två ingångar till huset finns i nordöst varav den ena med ett enkelt skärmtak på 
konsoler, täckt av svart plåt. Denna leder till lärarinnebostaden medan den andra 
går till skolsalen. Framför de röda dörrarna som är dubbla och har överljus finns 
trappor av granit. Ytterdörrarna är av typ 14 med helfranska fyllningar och 15 
med halvfranska, enligt uppmätningen. 

Skolsal och bostadsdel är ej besökt, men enligt uppgift är skolsalen intakt med stående 
pärlspontpanel på väggar och i tak. Hur bostadsdelen har förändrats är oklart.23 
Planlösningen är sannolikt densamma som vid uppmätningen 1976, se bilaga 2.

23 Samtal med medlemmar i bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn 

Figur 64. Skolan 1910-tal. Notera det tillbyggda skärmtaket och räcket vid bostadsdelen. 
Källa Färingsö hembygdsförening gm Stenhuggarebyns bostadsrättsförening.
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9 Magasin

Historik
Magasinet byggdes troligen samtidigt eller strax efter affären. Huset finns med på 
ett foto från 1897 då det stod öster om affären.24    

Byggnaden flyttades omkring 1910 till sin nuvarande plats nere vid vattnet eftersom 
affären behövde ett större magasin intill. 

En sekundär vägg har någon gång satts upp i mitten av huset som delar det i två 
rum. På 1970-talet byggdes en torrklosett på den östra gaveln att nyttjas av de 
boende i den f  d lekstugan. Denna används inte idag. 

Beskrivning 
Magasinet i stolpkonstruktion består av en våning och står på ett antal stenar. Huset 
har inga fönster. Locklistpanelen är målad med en från början gulockra oljefärg 
som nu bleknat till en rosa-beige kulör. Vindskivor och dörrar med locklistpanel 
är målade i svart. Pulpettaket täcks av sinuskorrugerad plåt. 

En tillbyggnad i form av en torrklosett finns på den sydöstra gaveln. Magasinet 
har ej besökts. För planlösning, se bilaga 2.

24 Prenzlau-Enander 1976. 

Figur 65. Konsumhusets gamla magasin, Lp 201200637. 
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10 Magasin

Historik
Magasinet byggdes troligen kring 1910 eftersom affären då behövde en större 
lagerlokal. Huset består av ett större rum i norr, ett antal före detta vedbodar 
i sydväst och en mangelbod i nordväst som troligen byggdes till senare. I 
mangelboden finns fortfarande den gamla mangeln kvar. 

I det stora rummet lagrades torra varor och kallades därför för ”mjölboden”. Här 
har anteckningar gjorts på väggarna bl a när männen tävlade om hur många kilo 
i varor som de orkade lyfta. Rummet har stått tomt länge och fungerar nu som 
samlingslokal för bostadsrättsföreningen. 

En del av väggen i nordöst är lagad och även taket har gjorts om för några år 
sedan med bl a nya takstolar. Detta genomfördes av Stockholms stad inför tidigare 
planer för ombyggnad till bostäder. 

Boden i sydöst fungerade en tid som utskänkningslokal för mjölk. Den gamla 
mjölkboden används idag som uthyrningsrum för gäster. 

Beskrivning
Magasinet som hör till Konsumhuset är byggt i en våning med sadeltak täckt 
av trapetskorrugerad plåt. Stommen är av regelverk. Fasaden består av liggande 
fasspontpanel målad i en från början gulockra färg som bleknat till en rosa-beige 
kulör. Fönstren som sitter på gavlarna har två lufter med tre eller två rutor. Ett 
fönster har en luft med fyra rutor. Fönstren är målade vita medan övriga detaljer 
är målade i samma kulör som fasaden. Fem dörrar finns i sydväst varav en är 
dubbel. De har stående svartmålad fasspontpanel och framför dem finns trappor 
av omväxlande granit och betong.

 I sydöst finns en dubbel dörr med ett fällbomslås som var vanligt på uthus och 
magasin under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Här finns även den gamla lastkajen 
som en indragen del av huset. I nordväst inryms mangelboden i en utbyggnad 

Figur 66, 67. Magasinet med mangelbod Lp201200638 och Magasinet med lastkaj Lp201200639. 



49

med pulpettak täckt av trapetskorrugerad plåt. 

Halva huset består av ett rum som tidigare fungerade som lager åt konsumaffären. 
Resten av byggnaden utgörs av fyra små bodar. Lagerutrymmet har ett golv av 
bräder och är öppet upp till nock.  Allt är omålat och på väggar och dörrar finns 
gamla anteckningar, namn och årtal. 

Den före detta mjölkboden är omgjord till ett gästrum för besökare. Väggar och 
tak är klädda med målad pärlspontpanel medan golvet är täckt av en plastmatta. 
Taklister och socklar är profilerade. Även i detta rum finns ”graffiti” på väggarna 
där människor har skrivit sina namn och gjort anteckningar.

Mangelboden i nordväst består av ett rum med liggande fasspontpanel varpå det 
även här finns namn och årtal skrivet och inristat. I rummet står den stora mangeln 
kvar och längs den yttre väggen finns en arbetsbänk. För planlösning, se bilaga 2.

Figur 68, 69, 70. Fd lagerutrymme för Konsum, Lp201200642, Mangelboden ovan till höger, 
Lp 201200640 och den gamla mjölkboden är omgjord till gästrum, Lp201200641.
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11 Stall

Historik
Stallet byggdes antagligen vid starten av stenhuggeriverksamheten på 1880-talet. 
Byggnaden finns med på den äldsta kartan över Stenhamra från 1908. 

Den ena delen av byggnaden användes som stall för två-tre hästar. Hästarna 
användes mestadels i stenhuggeriarbetet där de drog kantsten, men hästarna 
nyttjades också för kortare transporter. Den inredning som minner om att 
byggnaden varit stall var utriven på 1970-talet. En tillbyggnad som tidigare fanns 
på den nordvästra långsidan fungerade som förråd och revs 1973.

Det större rummet i den södra delen av stallet användes från början som 
verktygsbod. Här fanns nya verktyg som arbetarna kunde byta till sig när de 
gamla var utslitna. Efter verksamhetens nedläggning har stallet använts bl a för 
förvaring och som garage. 

Beskrivning
Stallet är byggt i en våning med regelstomme som är klädd med stående rödmålad 
locklistpanel. Huset står på en sockel av sprängsten och taket är belagt med 
sinuskorrugerad plåt. 

Ett fönster som funnits på den norra gaveln har tagits bort och ersatts med ett 
målat fönster på en masonitskiva. Fönsterfodren är målade gröna, vilka tidigare var 
vitmålade. Även dörrarna är målade gröna, 1 st enkel med stående locklistpanel, 1 
st dubbel med liggande fasspontpanel. Profilsågade vindskivor och taksparrar är 
rödmålade. Två stycken stående enluftsfönster finns på vardera sida om den lilla 
dörren och ett fönster vid den dubbla dörren. På två fasader är konsoler fästa för 
lagring av exempelvis plank och bräder. Stallet har ej besökts. För planlösning, 
se bilaga 2.

Figur 71. Stallet, Lp201200643. 
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12 Tvättstuga

Historik
Tvättstugan byggdes någon gång mellan 1897 och 1908. Detta antas eftersom huset 
finns med på den äldsta kartan från 1908, men inte på ett fotografi från 1897.25

För att få använda tvättstugan fick man skriva upp sig på en lista i kontoret, två 
åt gången. Vid stranden utanför huset fanns tidigare en klappbrygga vilken dock 
försvann med isen på 1970-talet. Tvättstugan användes fortfarande på 1970-talet 
och ibland förvarades där någon båt under vintern, men tvättstugan har sedan 
många år stått utan användning. 

Den gamla grunden av sprängsten har någon gång i senare tid ersatts av en ny 
grund av gjuten betong.

Beskrivning
Tvättstugan är byggd i en våning och vilar på en sockel av betong. Huset har 
regelstomme och fasaden är klädd med röd locklistpanel. Snickerier, vindskivor och 
knutbrädor är vitmålade. Sadeltaket täcks av mycket flagad, svart sinuskorrugerad 
plåt. Skorstenen är av rött tegel med plåtklätt krön. Intill skorstenen finns två 
ventilationshuvar i svart plåt. De ursprungliga pivåhängda fönstren är bevarade, 
tre på vardera långsida. Fönstren består av en luft med sex rutor i vardera. 

En ingång i form av en svartmålad dubbeldörr av stående plank finns på den 
sydöstra gaveln. Till denna leder en gjuten betongtrappa. 

Byggnaden har ett rum och på vardera sida om skorstensmuren i mitten av 
rummet, står två tvättkar. Golvet är av cement medan väggar och tak är klädda 
med stående pärlspontpanel. Längs väggarna finns väggfasta bänkar, i sitt- och 
ståhöjd. För planlösning, se bilaga 2.

25 Prenzlau-Enander 1976 

Figur 72, 73. Tvättstugan, Lp201200644 och ett av tvättkaren i tvättstugan, Lp201200645. 
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13 Lekstuga

Historik
Lekstugan byggdes på 1940-talet i samband med att Barnängens barnkoloni 
använde kontorsbyggnaden för koloniverksamhet på somrarna. Stugan har 
förändrats genom att fönster på gaveln har satts in och fönsterluckor satts upp. 
Vidare har en tillbyggnad uppförts i sydöst av en hyresgäst. Fönsterluckor och 
detaljer som lister, vindskivor, foder och knutbrädor var bruna på 1970-talet och 
var innan dess rödmålade.

Beskrivning
Lekstugan består av en våning med sockel av cement. Regelstommen är klädd 
med liggande gulmålad fasspontpanel. Sadeltaket täcks av papp. Ursprungliga 
fönster finns på byggnadens långsidor och ett sekundärt ospröjsat finns på gaveln. 
Fönsterluckorna är vitmålade, liksom profilerade lister och vindskivor, foder 
och knutbrädor. En ingång finns på den nordöstra gaveln i form av en sekundär 
villadörr med ett enkelt skärmtak. Kring stugan finns ett vitmålat staket och vita 
grindar i smidesjärn. Lekstugan har ej besökts. 

14 Sorteringsficka

Historik
Omkring 1915 byggdes sorteringsfickan, samtidigt som en kross anlades på samma 
plats. I stenhuggeriverksamheten krossades skärvsten till makadam i olika storlekar 
samt stenmjöl, som samlades i sorteringsfickan. Stenmaterialet forslades sedan ut 

Figur 74. 
Lekstugan, 

Lp201200646. 

Figur 75, 76.
Sorteringsfickorna är idag övervuxna av 

sly Lp201200647 och Lp201200648. 
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genom en transporttunnel på pråmar. Sorteringsfickan användes även på slutet av 
1940-talet eftersom privata företag då krossade stora delar av skärvstenstippen 
till makadam. 

Beskrivning
Sorteringsfickan är en kallmurad anläggning av sprängsten. Denna består av 
yttermurar och fem sorteringsfickor längst ner i anläggningen. Murarna runt om 
har delvis rasat, men ursprungligen var de ungefär lika höga som muren längst ut 
mot vattnet är idag. Numera är denna del av anläggningen till stor del övervuxen 
av sly. Under sorteringsfickan i sydväst finns en transporttunnel.

15 Vedbodar

Historik
I Stenhuggarebyn har det under åren funnits många vedbodar. Den äldsta 
vedboden står idag intill Sjöhuset och består av en äldre och nyare del (benämns 
här 15/5). Densyd västra delen av boden stod tidigare på den andra sidan om 
Sjöhuset, men i och med att skärvstenstippen bredde ut sig var man tvungen att 
flytta på vedboden. 

Figur 77, 78, 79. Äldsta vedboden vid Sjöhuset, ovan t.v. 15/5, Lp201200650. Vedbod vid övre 
flygelhuset, ovan t.h. 15/1, Lp201200649 och vedboden vid Nedre flygelhuset, 15/2, Lp201200651.
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Vedbodarna vid Övre och Nedre flygelhuset byggdes troligen på 1930-talet och 
föregicks av äldre bodar på ungefär samma platser som nu (15/1 och 15/2).  De 
gamla vedbodarna hade däremot sadeltak och inrymde delvis även torrklosetter. 
Ytterligare en vedbod fanns norr om pumpen fram till 1970-talet då den brann 
ner.  Boden vid det Nedre flygelhuset fick nytt sinuskorrugerat plåttak 2011.
Vedbodarna används numer för förvaring. 

Beskrivning
Det finns tre byggnader som är vedbodar inom Stenhuggarebyn. Dessa är byggda 
med stolpkonstruktion och vilar på sprängsten och på mark. Fasaderna är klädda 
med stående fasspontpanel eller locklist. Alla tre hus har pulpettak som täcks 
med korrugerad plåt. Samtliga dörrar är av stående plank, målade i svart. Två av 
byggnaderna har åtta bås, en av dem har tolv.

Vedboden 15/5 vid Sjöhuset har trapetskorrugerad plåt, hängrännor och stuprör, 
något som saknas på de övriga vedbodarna. Vedbodarna har ej besökts. För 
planlösning, se bilaga 2.

16 Jordkällare

Historik
Jordkällarna är ett karaktäristiskt inslag i miljön och är uppförda av stenarbetarna 
själva och under olika tider. Källaren strax sydväst om Övre flygelhuset är den 
som byggdes senast. Detta var 1921 och byggdes av en arbetare som bodde i 
huset ovanför.  

Vissa av källarna täcks av sekundärt pålagda plåtar och ytterligare vissa fick under 
1960–70-talet en takstol av trä med faltak. 

Källaren med plåtdörr användes som förvaringsutrymme för eldfarliga vätskor 
för Konsum. 

Jordkällarna används än idag till förvaring av bl a potatis och frukt. Vissa används 
också som förråd till bensin, gräsklippare och cyklar.

Figur 80.
Jordkällare vid 

Nedre flygelhuset, 
LP201200652. 
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Beskrivning
Det finns ca 18 st jordkällare som är utspridda i området inom Stenhuggarebyn. 
Några av källarna sitter ihop, medan andra är separata. Jordkällarna är byggda av 
fogad sprängsten och jord. Stenen har troligen från början fogats med kalkbruk 
och på senare tid lagats med hårdare bruk, troligtvis med inblandning av cement. 

Några av källarna är täckta med korrugerad plåt, med eller utan takstol av trä 
medan några har faltak av trä. Ventilationen består av av trä- cement- eller plåtrör. 
Dörrarna in till källarna är av svartmålad liggande fasspont- eller pärlspontpanel. 
Alla dörrarna har en öppningsbar lucka i det vänstra övre hörnet. En av källarna 
har en järndörr. 

Två av jordkällarna har besökts. Innanför den yttre dörren leder en gång till nästa 
dörr av plank. I vissa fall är dörrarna dubbla. Längst in finns ett källarvalv med 
golv av stampad jord eller cement.  I vissa källare finns sekundär inredning i form 
av hyllor i trä. Några av valven har på senare tid målats med vit färg av okänd typ. 

17 Tc med slaskrum

Historik
Torrklosetterna vid Ungkarlshuset och Nedre flygelhuset lär ha byggts 1910 
(benämns här 17/4 och 17/3). 17/4 hade från början 27 bås och 28 dörrar, varav 
en gick till en gång i husets mitt vilken användes vid tömning av latrinerna. Huset 
byggdes om 2005-06 och idag ryms där ett antal moderna toaletter. Byggnaden fick 

Figur 81, 82, 83. Den senast byggda jordkällaren mellan Övre flygelhuset och Ungkarlshuset. I 
bakgrunden skymtar ytterligare en källare utanför fastighetsgränsen, Lp201200655. Jordkällare vid 
Övre flygelhuset ovan t.h,. Lp201200654. Jordkällare vid Nedre flygelhuset, Lp201200653.
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i och med detta även ny panel och dörrar samt taktäckning. Det slaskrum som finns 
intill uppfördes senare än 1910 och inrymmer även en senare tillkommen urinoar. 
Torrklosetten vid Sjöhuset sägs ha stått på andra sidan huset men blev flyttad 
eftersom skärvstenstippen bredde ut sig (benämns här 17/5). 1908 finns byggnaden 
på kartan på samma plats som idag. 

Toaletten nedanför Konsumhuset byggdes troligen på 1800-talet, men revs och 
byggdes upp som en kopia kring mitten av 1990-talet (benämns här 17/7). Denna 
byggnad står idag tom medan toaletterna vid Nedre flygelhuset och Sjöhuset 
numera används som förråd.

Beskrivning
17/3 är byggt i stolpkonstruktion med en fasad av stående pärlspontpanel. 
Dörrarna som är 26 till antalet är av stående pärlspontpanel och målade svarta. 
Taket av säterityp är belagt med trapetskorrugerad svart plåt. 

Figur 84, 85, 86. Ombyggda toaletter och slaskrum vid Ungkarlshuset, ovan t.v. 17/4 LP201200657. 
De före detta torrklosetterna vid Nedre flygelhuset, ovan t.h. 17/3 Lp201200656. Toaletten vid 
Konsumhuset, nedre t.v. 17/7, Lp201200659. Toaletterna vid Sjöhuset, nedre t.h. 17/5 Lp201200658. 
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17/4 
är också byggt i stolpkonstruktion och liknar till stora delar 17/3 i sin utformning. 
Huset har rödmålad pärlspontpanel och 6 st röda dörrar av modernt snitt med tunn 
stående panel. Taket av säterityp täcks av trapetskorrugerad svart plåt.   

17/5 är byggd i stolpkonstruktion med en fasad av stående rödmålad locklistpanel. 
Huset har 9 st svartmålade dörrar varav 6 st med ett jalusiparti i den övre delen 
och övriga med stående locklistpanel. Taket är ett tälttak med en luftningslanternin 
som är belagt med papp. 

17/7 är en kvadratisk byggnad i stolpkonstruktion. Fasaden har liggande 
fasspontpanel som har varit målad i en gulockra kulör, men som nu har blekts till 
beige-rosa. De två svarta dörrarna är av stående fasspontpanel och tälttaket med 
en luftningslanternin är belagt med papp. 

17/3 har delvis kvar sin inredning med små bås med skiljeväggar av träpanel. Båsen 
används som förråd. 17/4 innehåller moderna toaletter med kaklade väggar och 
rinnande vatten. 17/5 har delvis kvar sin inredning med skiljeväggar av målad 
träpanel. 17/7 är en kopia av originalbyggnaden och är således uppbyggd som 
denna med två bås, men med helt nya material.
För planlösning, se bilaga 2.

18 Paviljong

Historik
Den gamla musikpaviljongen brann ner 1995. 

Beskrivning
Endast en stengrund finns kvar som lämning efter den gamla musikpaviljongen.

Figur 87.
Grund som tillhört musikpaviljongen 

Lp201200660. 
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20 Vattenpump

Historik
Den gamla vattenpumpen står kvar på sin ursprungliga plats och fungerar 
fortfarande. Här hämtades tidigare vatten till alla hushåll eftersom något rinnande 
vatten aldrig har funnits i husen. För ett antal år sedan hyrdes det vattenfyllda 
stenbrottet ut ovanför byggnaderna, för att användas som fiskodling. Följden blev 
dock att grundvattnet blev otjänligt och idag finns kommunalt vatten från Mälaren 
året runt. Detta hämtas i en byggnad som uppfördes i början av 2000-talet.  

19 Förråd

Historik
Ett mindre förråd i plåt finns intill magasinet som tillhörde Konsumhuset. 
Byggnaden har tillkommit efter 1908 då den inte finns med på en karta från samma 
år. Här förvarades eldfarliga vätskor. 

Beskrivning
Ett mindre förråd som består av hopsvetsade plåtar i olika storlekar och vilar på en 
betongsockel. Taket täcks av en välvd sinuskorrugerad plåt. Tidigare var förrådet 
målat i guldockra, men är numer helt rostfärgat. Texten ”Mycket brandfarligt” 
som står på dörren syns numera nästan inte alls. 

Förrådet har ej besökts.

Figur 88.
Förråd för 

brandfarliga vätskor, 
Lp201200661. 

Figur 89.
Ny vattencentral 

och den gamla 
pumpen i bakgrunden,

Lp201200662. 
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Beskrivning
En grön handvattenpump av grönmålat järn med tillhörande egen brunn står 
nordöst om den nya vattencentralen. Pumpen används inte längre. Vattencentralen 
är ett litet hus i en våning som  vilar på en sockel av betong. Locklistpanelen är 
rödmålad och i söder finns en omålad dörr med stående fasspontpanel. Sadeltaket 
är täckt av papp och har vita vattbrädor. 

21 Båthus

Historik
Båthuset i sin ursprungliga form köptes av en stenhuggare någon gång före 1920 
och flyttades då till platsen, enligt uppgift fraktades det över isen.26 Senare tog 
ägaren till Konsumaffären över huset och använde det som garage för sin bil. 1928 
byggdes det till i söder och har sedermera och fortfarande mestadels använts för 
förvaring av båtar. Båthuset målades om 1974.

Beskrivning
Båthuset har en våning utan fönster och vilar på en sockel av sprängsten och 
betong. Den rödmålade fasaden täcks av både stående fasspontpanel och 
locklistpanel. Sadeltaket är belagt med svart sinuskorrugerad plåt. Den nordvästra 
gaveln har två svarta dubbeldörrar, varav den ena har liggande fasspontpanel och 
den andra liggande plank. Båthuset har ej besökts. För planlösning, se bilaga 2.

26 Underlagsmaterial till rapport från Stockholms stadsmuseum, Prenzlau-Enander 1976 

Figur 90.
Båthuset,

Lp202100663. 
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Skötsel, vård och underhåll/ Byggnaderna
Helhet och detaljer
Trots att Stenhuggarebyn ligger utanför detaljplanelagt område gäller allmänna 
förhållningssätt enligt PBL. Detta innebär att en fastighetsägare är skyldig att 
underhålla sin fastighet så att den inte förfaller. Eftersom Stenhuggarebyn dessutom 
är kulturhistoriskt intressant på flera sätt finns det några saker som är viktiga att 
ha i bakhuvudet innan man renoverar, underhåller eller gör andra åtgärder på sitt 
hus. I jämförelse med Stockholms stadsmuseums inventering 1976 är det mycket 
som är sig likt i Stenhuggarebyn. När man tittar lite närmare är det dock en hel 
del som har förändrats. Även det som kan tyckas vara en mindre ändring i form 
av utbyte av detaljer såsom t ex dörrtrycken eller ett fönster, förändrar på sikt 
miljön och ger den en annan karaktär. Helheten är således beroende av detaljerna, 
d v s bevaras dessa så bevaras även det övergripande värdet. 

Var rädd om originalet
Idag kan man köpa kopior av traditionellt byggmaterial och byggnadsdelar, vilket 
är bra när man vill komplettera. En kopia går dock aldrig att jämföra med en 
originaldel. Var därför rädd om originalet! Det finns till exempel ingen anledning 
att riva bort allt ytskikt, utvändigt och invändigt för att leta efter äldre spår. Gör 
istället stickprov på undanskymda ställen. 

Att tänka i former av reversibilitet är angeläget när det gäller kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. De ingrepp som görs i Stenhuggarebyn genom ombyggnad eller 
tillägg bör således utföras på det sättet att det i framtiden är möjligt att återställa 
byggnaden utan att den har tagit skada. Att återvinna och använda äldre material 
och byggnadsdelar igen hör ihop med god byggnadsvård. Genom att skapa ett 
materialbibliotek ges möjlighet att tillvarata gamla byggnadsdelar och även spara 
på miljön. Från materialbiblioteket kan sedan delar som t ex fönsterhaspar, 
avhängda dörrar eller gammal pärlspontpanel hämtas för att komplettera där det 
behövs. En regel är att aldrig slänga funktionsdugliga byggnadsdelar, utan istället 
spara dessa för ett eventuellt framtida behov.  Det finns även många möjligheter 
att köpa begagnade byggnadsdetaljer på t ex byggnadsvårdsbutiker och på nätet 
att komplettera med. Att också där det är möjligt spara äldre installationer av 
t ex el (naturligtvis efter att ha kontrollerat säkerheten) för att på ett visuellt 
pedagogiskt sätt kunna visa hur sådant har sett ut tidigare, kan också tillföra en 
historisk dimension.  

Beprövade material och kvalitet
En satsning på material med hög kvalitet som håller längre är också ett viktigt val i 
sammanhanget och bidrar till att ingrepp behöver göras mer sällan. Att dessutom 
underhålla en byggnad med material och metoder som har använts under lång tid 
och där effekter på lång sikt är kända, gör att man kan vara säker på att få ett önskat 
resultat. De traditionella materialen, som t ex slamfärg, linoljefärg och kalkbruk åldras 
med behag och är relativt lätta att underhålla. Man bör också vara medveten om att 



61

virket i brädgården och färgen i burken inte alltid har samma tekniska egenskaper 
idag som tidigare.  Genom att försöka lära sig så mycket som möjligt och rådfråga 
hantverkare som är vana att arbeta med kulturhistorisk bebyggelse blir det lättare att 
ställa krav på produkterna. Hantverksmässigt tillverkade byggnadsdelar bör behandlas 
med respekt. De har ett uttryck som aldrig kan jämföras med standardiserade och 
industriellt tillverkade produkter.

Patina eller förfall? 
Var går gränsen mellan patina och förfall? Ett visst slitage kan ge huset en patina. 
En väderbiten träpanel eller en trappa där många års tramp av fötter har gett 
spår, kan vara mycket vackert. När ett ytligt slitage istället övergår till en djupare 
skada som hotar en byggnads konstruktiva delar som grund eller stomme, måste 
skadan åtgärdas.

Löpande underhåll - utomhus

Grund 
Husen i Stenhuggarebyn står antingen på plintar av sten, betonggrund eller 
grund av fogad huggen sten. Att husen vilar på sten har en naturlig koppling till 
verksamheten på platsen och stenmaterialet som bearbetades togs tidigt till vara 
på många olika sätt i bebyggelsen. Detta är något att värna om och grunden bör 
därför inte bytas ut mot t ex betong. Trappor vid entréer bör utgöras av sten så 
som de sannolikt var anlagda från början. Vid några av husen har en sockel av 
betong gjutits intill fasaden. Denna leder bort vattnet, men kan även innebära att 
vatten sugs upp i träet och så småningom orsakar rötskador. Dessa tillägg bör 
därför tas bort på sikt. Kontrollera murbruket i de fogade stengrunderna och foga 
i med nytt bruk vid behov. Från början har sannolikt kalkbruk använts och ett 
hårdare bruk vid senare lagningar. Se till att bruket som används är svagare än det 
tidigare eftersom ett hårdare murbruk inte följer med rörelserna i huset på samma 
sätt och därför så småningom brukar ramla ner. Intervall: Några gånger om året

Skorstenar
Skorstenen är en viktig del av uteseendet och karaktären på ett hus. Bevara därför de 
skorstenar som finns och var noga vid renovering. Vid ommurning av en skorsten 
är det av samma anledning angeläget att denna utförs med samma utseende som 
den gamla. Se till att skorstenen hålls fri från fågelbon och dylikt som kan täppa 
igen den. Det är också viktigt att se över skorstenarna då och då, frostsprängning 
är en vanlig skada främst i den övre delen till följd av att murverket har blivit 
fuktigt. De flesta skorstenar i Stenhuggarebyn har regnskydd, vilket är lämpligt 
eftersom eldstäderna i husen inte används året runt. Intervall: En gång om året
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Hängrännor/avvattning
Se över häng- och stuprännor regelbundet för att undvika stopp och därmed risk 
för läckage och inträngning av vatten i t ex fasad och stomme. Använd häng- och 
stuprännor i plåt för att behålla det tidsenliga uttrycket. Intervall: En gång på våren 
och minst en gång på hösten.

Träpanel 
Husens panel skyddar stommen och ger även en möjlighet att ge byggnaderna en 
särskild arkitektonisk utformning. Samtliga hus i Stenhuggarebyn har en fasad av 
träpanel. Dessa finns såväl i form av stående locklistpanel och liggande fasspontpanel 
liksom densamma i så kallad ”stick style”. Det är tydligt att det har funnits höga 
arkitektoniska ambitioner här vilket kan ses i utförande och proportioner. Att 
vissa hus har fler ornament och utsmyckningar i form av t ex profilerade takfötter 
och olika varianter av detaljeringar i träpanelen, visar på byggnadens status och 
användningsområde.  En allmän regel är att gräs och sly ska hållas undan från husen. 
Alltför mycket växtlighet intill träfasaderna håller annars fukt och kan i längden bidra 
till rötskador i panelen. Panel som är skadad ska repareras istället för att helt bytas 
ut. Detta görs genom iskarvning med panel med likadana dimensioner och kvalitet. 
För att få samma dimensioner kan panelen behöva specialbeställas från ett snickeri. 

Intervall: Håll kontinuerligt gräs och sly borta från fasaden. Kontrollera träpanelen 
en gång om året. 

I Stenhuggarebyn finns det en uppdelning mellan byggnaderna som är tydlig genom 
dess yttre färgsättning. De rödmålade husen är kopplade till bostadsfunktionen, 
medan de gulmålade byggnaderna framför allt hade en administrativ funktion. 
Att vissa fasader är målade med oljefärg istället för slamfärg vittnar också om 
byggnadens särfunktion och brukarnas högre sociala status. Färgsättningen gör 
att byggnaderna i byn hålls samman och är till synes enhetlig, men här finns också 
vissa variationer. Detta gäller delar som dörrar, foder och andra detaljer. 

En regel är att hyvlat virke målas med linoljefärg medan det ohyvlade målas med 
slamfärg. Det bästa sättet att få reda på vilken kulör en byggnadsdel har haft 
tidigare är att skrapa och se vad som finns i underliggande färglager. Det kan dock 
ibland vara svårt att veta vilka olika lager som har hört ihop om man skulle hitta 
flera kulörer på olika byggnadsdelar intill varandra. Detta kan en erfaren målare 
hjälpa till med.  

Slamfärg
De hus som tidigare har målats med slamfärg bör fortsätta att målas på detta 
sätt, med äkta ljus Falu rödfärg. Detaljer som foder och listverk bör målas med 
linoljefärg i en vit kulör. Slamfärgen har ett långt ommålningsintervall och är enkel 
att underhålla. Vissa fasader kan dock behöva målas om oftare, beroende på bl a 
väderstreck. Den lösa färgen borstas först av med en piassavakvast. Fasaden kan 
sedan målas igen med en strykning. Att använda pensel är att föredra eftersom 
den gör att färgen arbetas in i träet på ett annat sätt än vid sprutmålning. Intervall: 
5-10 år. 
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Linoljefärg
De hus som tidigare har målats med oljefärg bör fortsättningsvis målas med 
linoljefärg i kulörer som skrapas fram från underliggande lager på tidigare målade 
byggnadsdelar. Detta gäller således Kontorsbyggnaden, Konsumhuset med de 
två tillhörande magasinen samt toaletten (17/7). Ytorna tvättas först med ett 
milt diskmedel för att sedan målas. Målningen görs genom grundstrykning, 
mellanstrykning och slutstrykning, d v s i tre steg vilket ger en mycket hållbar yta. 
Vissa byggnadsdelar slits mer genom t ex väder och vind, såsom vattbrädor, fönster 
och vindskivor. Dessa kan därför behöva målas oftare än fasaden. Intervallen är 
beroende på olika omständigheter som gör att färgen kan hålla kortare och längre 
tid. När färgen kritar är det dags att måla om. Görs detta regelbundet och innan 
färgen har slitits alltför hårt, behöver endast en strykning göras efter tvättning. 
Linoljefärg kan antingen köpas eller blandas till på egen hand. Intervall: 10-15 år. 

Fönster
Fönstren är en mycket viktig byggnadsdel och något som är angeläget att behålla i 
original. Dessa hör också starkt samman med en byggnads arkitektoniska kvaliteter. De 
allra flesta ursprungliga fönster är bevarade i husen i Stenhuggarebyn, förutom ett fåtal 
som bytts ut i senare tid. Dessa består både av enkla bågar vid entréerna och dubbla 
bågar i lägenheterna och finns i flera olika former och storlekar. Även tillhörande 
fönsterfoder är en del i uttrycket Att renovera de gamla fönstren istället för att byta 
ut dem är att föredra både från ett estetiskt synsätt och ett hållbarhetsperspektiv. 
Fönster av äldre modell är av oslagbar kvalitet i jämförelse med nytillverkade eftersom 
likvärdigt trämaterial inte går att få tag på idag. Håll därför kontinuerligt uppsikt över 
fönstren så att inte rötskador hinner gå för långt. Skulle detta trots allt ske är det 
bättre att skarva och laga bågarna istället för att byta ut hela fönster. Detta kan göras 
av en fönsterhantverkare.

Löpande underhåll av fönster är dock enklare att göra på egen hand. Se över 
fönstren ofta och ta ur och måla dem vid behov med linoljefärg. Fönsterbågarna 
kan även fräschas upp genom att enbart strykas med linolja. På detta sätt kan 
målningsunderhållet skjutas upp ett antal år.  Byt ut trasiga glas till likadana 
handblåsta glas för att få samma levande yta i glaset som övriga rutor. Handblåst 
glas går att köpa begagnat från t ex byggnadsvårdsbutiker. Använd linoljekitt vid 
kittning. Tätning av fönster kan göras med lindrev för att minimera kalldrag. 

Intervall: Uppsikt kontinuerligt. Genom strykning med kokt linolja vart 5:e år kan 
målningsunderhåll göras vart 20:e år. I annat fall målningsunderhåll 10 år.

Dörrar 
Liksom fönster är dörrar en viktig del av uttrycket på ett hus. Byggnaderna i 
Stenhuggarebyn har till stor del fått behålla sina dörrar i original, såväl utomhus 
som inomhus. Dessa är också tydligt dokumenterade genom uppmätningen 
1976 som redovisar de olika dörrtyperna. Genom att varsamt renovera och 
underhållsmåla dessa kan hantverksmässigt väl utförda dörrar bevaras. Eftersom 
husen i Stenhuggarebyn används mestadels under den varmare delen av året, finns 
heller ingen anledning att byta ut dörrarna för att vinna energi. Lagningar av dörrar 
kan göras av en snickare. Dörrarna bör målas med linoljefärg. 
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Plåttak/detaljer
De flesta plåttak på bostadshusen i Stenhuggarebyn är utbytta på senare tid till 
fabriksmålade plåttak, både bandtäckta och skivtäckta med raka och förskjutna 
skarvar. Vid dokumentationen 1976 var flera av taken täckta med papp vilket var 
det ursprungliga taktäckningsmaterialet. Papp var ett material som var på modet 
just kring sekelskiftet då flera av Stenhuggarebyns byggnader är uppförda och var 
också ett billigt alternativ till plåt och tegel vid tiden (se vidare nedan). 

I Stenhuggarebyn byttes takpappen sedan succesivt ut till plåt, med början på 
1920-talet. Papptak finns dock fortfarande kvar på vissa av ekonomibyggnaderna. 

De nuvarande plåttaken skyddar byggnaderna på ett funktionellt sätt, men om 
byte av dessa skulle vara aktuellt framöver bör de bytas till en plåttäckning med 
plåt i skivtäckning. På äldre byggnader är det viktigt för helhetsintrycket att man 
inte frångår äldre plåtformat. Plåtformat och läggningsteknik utgör en viktig del 
av husets karaktär som bidrar till möjligheten att avläsa en byggnads ålder. 

Från början av 1900-talet användes vanligen plåtar i formatet 60x120 cm vilka 
valsades ihop för att täcka hela taket. Plåten lades regelmässigt med horisontella 
skarvar så sent som på 1920-talet och det är därför troligt att plåten lades på detta 
sätt även i Stenhuggarebyn. 

Under den senare delen av 1900-talet har bandplåt blivit vanligt, då långa remsor 
av plåt rullas ut och valsas samman. Med denna metod försvinner således de 
tvärgående skarvarna. Plåten bör målas på traditionellt sätt med linoljefärg. De 
moderna fabriksmålade plåtarna har en betydligt kortare livslängd än en behandling 
med linoljefärg varför detta istället rekommenderas.  Idag finns även förbehandlade 
plåtar som sedan slutstryks med linoljefärg vilket är ett bra alternativ. Detta gäller 
även övriga plåtdetaljer såsom fönsterbleck. Alternativt taktäckningsmaterial är 
papp för att återgå till det ursprungliga utseendet. 

Uthusens tak har en täckning av antingen papp eller plåt i olika utföranden, såväl 
trapets- som sinuskorrugerat. De trapetskorrugerade taken har tillkommit senare 
och bör därför vid utbyte framöver ersättas med sinuskorrugerad plåt eller papp.

Papptak 
Att täcka taket med papp slog igenom vid mitten av 1800-talet då en maskinell 
tillverkning av papp lanserades. När papptaken var som mest populära var 
asfaltpappen vanlig. Papptak var enkelt och billigt och användes främst till mindre 
bostadshus, ekonomi- och industribyggnader. Från 1860-talet började pappen 
tillverkas i långa våder och därför blev listtäckning vanligast, där pappen spikas 
fast i lodräta trälister som läggs antingen horisontellt eller vertikalt på taket. Denna 
metod har tidigare använts på flera av taken i Stenhuggarebyn, vilket kan ses på 
äldre bilder. 
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Papptak underhölls från början genom strykning med stenkolstjära på tjärpapp och 
asfalt på asfaltspapp. Idag kan endast asfaltspapp användas eftersom den gamla 
typen av papp inte längre tillverkas och stenkolstjära är förbjudet p g a sin giftighet. 
Om hål, sprickor eller blåsor finns kan det räcka med en partiell lagning under 
förutsättning att inte underlaget är rötskadat. Intervall: Strykning med asfalt 3-5 år

Farstukvistar
Vid lagning och nytillverkning av farstukvistar och broräcken bör virke av 
god kvalitet användas, vilket målas med linoljefärg för ännu längre hållbarhet. 
Tryckimpregnerat trä bör inte användas eftersom detta är ett material som 
historiskt inte har förekomit i Stenhuggarebyn.  Dessutom är tryckimpregnerat 
virke svårare att måla på. 

Jordkällare
Jordkällarna i Stenhuggarebyn har alla en liknande form, där vissa täcks av enbart 
gräs och andra med plåt eller takstolar av trä. Från början har stenen sannolikt 
fogats med kalkbruk och på senare år lagats med hårdare bruk. Tänk på att använda 
svagare bruk än tidigare vid lagning, så att bruket kan följa med byggnadens 
rörelser och därmed inte går sönder. 

Det yttre underhållet av en jordkällare är det viktigaste. Det är därför angeläget 
att se till att hålla fritt från buskar kring källarna eftersom en vanlig skada är att 
rötter från växtlighet tar sig ned och skadar stenvalvet.  Gräset uppepå jordkällaren 
ska hållas kort och småträd, buskar och sly intill och på jordkällaren ska tas bort. 
Detta görs lämpligen på sommaren då röjningen blir mest effektiv eftersom skott 
och löv innehåller mest näring vid denna tid och rotsystemet då utarmas.

Se till att leda bort eventuellt vatten som kan skada källaren och sätt tillbaka 
nedfallna stenar. Se över fogarna då och då, peta tillbaka nedfallet bruk eller ersätt 
det med nytt. 

Håll också dörren stängd eftersom varm luft kan orsaka kondens och därmed 
fukt. Se dessutom över eventuellt trävirke inuti källaren och byt ut sådant som är 
rötskadat. Intervall: Genomför röjning ca en gång om året. 
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Löpande underhåll - inomhus

Golv
Det dominerande golvmaterialet i Stenhuggarebyn är trä. Vissa golv har 
senare täckts med linoleum eller plastmattor. Golven har från början endast 
varit såpskurade vilket med åren ger golven en matt, grå yta. De golv som har 
frigjorts från tidigare beläggning av linoleum- och plastmattor bör fortsättas att 
såpskuras på traditionellt sätt för att behålla sitt uttryck. Att olja sina trägolv är ett 
behandlingssätt som uppkom på 1960- och 70-talet, så därför har oljade golv inte 
någon tradition i denna miljö.Tidigare målade golv kan målas igen med linoljefärg. 
Eftersom linoljefärg stryks i tunna lager slits det också lättare. Däremot är det 
enkelt att stryka på ett lager med ny färg. Tänk dock på att golv och trappor slits 
av naturliga skäl och under åren ges en patina som är värdefull att bevara. 

Det bör understrykas att alla ytor därmed inte behöver vara i nyskick för att vara 
tilltalande. Torra städmetoder är alltid att föredra och var noga med att inte använda 
rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller lut vilket kan skada linoljefärgen. 
En lätt fuktad trasa eller mopp och milda rengöringsmedel är lämpliga när man 
våttorkar linoljefärgsmålade golv eftersom färgen är känslig mot basiska medel. 
Intervall: vid behov

Trycken, lås och beslag
Det finns gott om äldre trycken, lås och beslag bevarade i flera av husen i 
Stenhuggarebyn, typiska för slutet av 1800- och början av 1900-talen. Dessa 
är annars detaljer som vanligen byts ut under åren då de går sönder eller går ur 
modet. Ett exempel är kammarlås med spolformat vred som användes från slutet 
av 1800-talet och var vanligt förekommande i enklare miljöer.  

Främst två typer av gångjärn finns i husen, med rundad eller konformad topp 
som båda är typiska för tiden. Även olika typer av äldre fönsterbeslag och haspar 
är bevarade.

Figur 91, 92, 93, 94. Gångjärn på garderobsdörr, vanliga vid husens uppförande, Lp201200621. 
Kammarlås, Lp201200708. Dörrtrycke från början av 1900-talet, Lp201200709. Fönsterhasp typisk 
för 1800-talet, Lp201200710. 
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Snickerier
Trots den enkla miljön i Stenhuggarebyn finns en hög kvalitet på inredningssnickeriet. 
Fönster- och dörrfoder, socklar och lister är rikt profilerade, typiska för tiden. 
Platsbyggda enkla fönsterbrädor i trä med konsoler förekommer på många ställen 
i de flesta hus. Dessa har en praktisk funktion och ger även en särskild karaktär.
Fast, platsbyggd äldre inredning i form av t ex skåp i kök och hallutrymmen och 
hyllor/konsolhyllor bör också bevaras. Även skafferier med sina hyllor är viktiga 
inslag i miljö och många av dessa fanns sannolikt från början. Den fasta inredningen 
underhålls genom att målas med linoljefärg. För att få likadana profileringar på 
foder etc kan dessa behöva specialbeställas från ett snickeri. Intervall: vid behov

Paneler på väggar och i tak 
Olika slags träpaneler men framför allt pärlspontpanel förekommer i de flesta hus 
i Stenhuggarebyn, såväl på väggar som i tak.  Pärlspontpanel började användas 
vid slutet av 1800-talet i Sverige. Panelen användes flitigt ända in på 1930-talet 
och var särskilt vanlig i kök och hallar. Att ha pärlspontpanel från golv till tak var 
vanligt i enklare miljöer från senare hälften av 1800-talet till början av 1900-talet. 
Eftersom den var billig blev den också väldigt vanlig i bl a arbetarbostäder där 
den sattes upp med blandade bredder på virket. Anledningen till att den var billig 
var för att den enkelt kunde tillverkas genom maskinsågning på den nya tidens 
ångdrivna sågverk.

Panelen målades ofta i samma kulör som övriga snickerier. Vid slutet av 1800-talet 
användes ofta kraftiga och mörka färger som gulockra, grått, terra och brunt och 
även måleri i form av träimitationer var vanligt. Vid sekelskiftet blev färgskalan 
något ljusare och lättare och snickerier målades främst i olika former av vitt. 

I vissa rum i Stenhuggarebyns byggnader finns bröstningspaneler bevarade, vilka 
bör behållas. I flera hus finns även pärlspontpaneler på väggar och i tak, såväl i 
lägenheter som i trapphus. Dessa var i de flesta hus från början troligen målade 
med en rödbrun lasyr och har sannolikt under början av 1900-talet målats med 
ljusare linoljefärger, vilket stämmer väl med tidens rådande trender.

Paneler målas med linoljefärg. Här gäller även samma råd för rengöring som för 
målade trägolv (se ovan).

För att ta reda på hur paneler, väggar och tak har varit målade är det lämpligt att 
försiktigt skrapa på olika ställen på för att få fram lager av tidigare kulörer. Ofta 
finns flera lager av färg i olika kulörer på t ex väggar och foder och det kan därför 
ibland vara svårt att veta vilka färglager som tidigare har hört ihop. Det kan därför 
vara idé att ta hjälp av en målare som även på plats kan blanda till den rätta kulören. 
Intervall: vid behov
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Eldstäder 
Från början fanns både vedspisar, kakelugnar och kaminer i bostäderna i 
Stenhuggarebyn. Dessa var och är fortfarande de enda värmekällorna och de många 
vedbodarna mellan husen vittnar om det stora behovet av ved till detta ändamål. 
Under årens lopp har flera ugnar, spisar och kaminer tagits bort och/eller ersatts 
med modernare former. Dessa är dock en viktig del av husens karaktär och bör 
därför bevaras.  De är dessutom en praktisk värmekälla och hjälper till att hålla 
husen varma och torra. De tillhörande vedlårarna är också viktiga att behålla, 
såväl i trapphusen som inne i lägenheterna.

Rengör vedspisen genom att borsta bort rost med en stålborste och behandla den 
sedan med rå kallpressad linolja. Alternativt kan spisen svärtas med ugnssvärta som 
går att köpa på byggnadsvårdsbutiker. Detta gäller även järnkaminer. Murstocken 
underhålls genom att putsas med kalkbruk för att sedan vitkalkas med kalkfärg. 

Intervall: vid behov 

Att planera och genomföra
Mindre kontinuerligt underhåll är bättre än större enstaka insatser, detta framför 
allt eftersom kostnaderna då oftast inte blir lika stora vid varje tillfälle. Att ha en 
plan för olika prioriterade åtgärder är därför bra så att de årliga insatserna är lättare 
att planera och budgetera. Att även ha en särskild buffert och renoveringsfond är 
klokt, för att enklare kunna klara oförutsedda utgifter. 

Börja med att ta in offerter från flera olika entreprenörer för att jämföra pris 
och tidigare erfarenheter och referensobjekt. Det är viktigt att anlita hantverkare 
med dokumenterad vana av och kunskap om att arbeta med renovering av 
kulturhistoriskt intressanta byggnader av liknande slag.  Tips om hantverkare kan 
fås av Stockholms läns museum. 
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Källor, litteratur och kontaktpersoner
Arkiv 
Faktarummet, Stockholms stadsmuseum
Arkivet för Trafikkontoret och Exploateringskontoret, Stockholms stad

Otryckta källor
Underlagsmaterial till Stadsmuseets rapport, se litteraturförteckningen nedan 
Faktabanken/Byggnadsvård, Stockholms läns  museums hemsida

Litteratur
Burell, Sven, Boken om Stockby. Byn som blev Stenhamra. Stenhamra 2010
Bratt, Peter, Mälaröarna. Kulturhistoriska miljöer. Stockholm 1988
Cramér, Margareta, Stenhamra, Stockholms stenhuggarsamhälle. I: Stenhamra-
minnen från sekelskiftet. Liv och arbete vid Stockholms stads stenhuggerisamhälle på 
Svartsjölandet. Stockholm 1984
Gudmundssson, Göran, Invändig renovering. Byggnadsvård i praktiken IV. 
Stockholm 2002
Låås, Sigfrid, Stenhamraminnen från sekelskiftet. Liv och arbete vid Stockholms stads 
stenhuggerisamhälle på Svartsjölandet. Stockholm 1984
Berglund, Anna, Melin, Boel & Monsen, Kjersti, Jordkällare. Historik och 
användning i Jämtland och Tröndelag. Östersund 2010
Prenzlau-Enander, Gabriele, Stenhamra stenbrott – kulturhistorisk dokumentation. 
Stockholm 1976
Rehnberg, Mats, red. Stenhuggarminnen. Svenskt liv och arbete nr 31. Nordiska museet. 
Malung 1973
Solna hembygdsförenings årsskrift 1930-31, Solna hembygdsförening, Solna 1931
Wenander, Vicki, Kulturhistorisk värdebeskrivning för stenhuggarsamhället i Stenhamra, 
Ekerö kommun. Bilaga 2. Stockholm 2008

Kontaktpersoner
Samtal med medlemmar i bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn
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                                                            Bilaga 2 

LANDSKAPSLAGET AB Peter Myndes Backe 12, 118 46 Stockholm 
+46 8 442 48 20, info@landskapslaget.se, www.landskapslaget.se 
 
Wenanders, vicki.wenander@wenanders.se. +46 70 614 14 55 
 

Kulturhistorisk värdebeskrivning för  

stenhuggarsamhället i Stenhamra  

Ekerö kommun 

 

 
Stenhuggarsamhället sett från ovan 1986 Foto Ahrenbergs flyg. Källa: Stockholms läns museum 
 
 
 

Dokumentet är upprättat av Vicki Wenander, Wenanders  

i samarbete med Landskapslaget AB 

 

Stockholm 2008 10 10 
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BAKGRUNDSBESKRIVNING 

Stenbrottet etablerades 1884 av Stockholms stad. Själva området, bestående av 
ett granitberg och dess sluttning ner mot Långtarmen, det vattendrag som skil-
jer Färingsön från Ekerön, inköptes från en bonde i den närbelägna byn Stock-
by. Ovanpå berget, kallat Bålberget eller Vårdberget, låg dessförinnan en forn-
borg från järnåldern, men merparten av lämningarna efter denna försvann 
med stenbrytningsverksamheten. Troligtvis användes berget under samma 
period även för uppställning av en vårdkase.  

 

Själva stenindustrin, sedd från Långtarmen. Källa: Stockholms stadsmuseum 

 

Stockholms stads beslut att anlägga ett eget stenbrott baserades på stadens 
stora behov av huggen sten till gator, torg och kajer, sten som därmed kunde 
produceras i egen regi. Eftersom stenbrottet förlades på obebyggd mark, lät 
ägaren uppföra nödvändiga byggnader och anläggningar inom det egna mark-
området, så att verksamheten snabbt skulle kunna fungera som ett eget sam-
hälle. Man uppförde bland annat personalbostäder med tillhörande uthus, en 
kombinerad chefsbostad och kontorsbyggnad, stall, magasin, skola, konsum-
tionsbutik, dansbana och musikpaviljong. Nedanför bebyggelsen iordningställ-
des en ångbrygga för transporterna till och från Stockholm. Invid ångbåtsbryg-
gan uppfördes så småningom även ett kallbadhus och i takt med att behovet av 
andra byggnader uppstod, till exempel stenkällare, uppfördes även dessa på 
området. 
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Stenhamra, sett från Långtarmen. Mitt i bild syns samhällets brygga, det vita huset därbakom är 
konsumtionsföreningens byggnad och det röda huset till vänster i bild är det så kallade Sjöhuset. 
Bakom Sjöhuset ligger skärvstenstippen, uppkommen av restprodukter från produktionen. Källa: 
Stockholms stadsmuseum 

 

För att förbinda stenbrottet, nordost om bostadsbebyggelsen, med vattenvägen 
Långtarmen anlades en intern järnväg dem emellan. Den underlättade trans-
porterna av sten från stenbrottet. Utmed transportsträckan förädlades sam-
tidigt den råa stenen till stadsmässig markbeläggning genom att stenhuggarna 
i var sin stenhuggarkoja knackade fram sten i önskade storlekar. Nordväst om 
bebyggelsen, i linje med transportsträckan, uppstod därför efter hand en skärv-
stenstipp. Ovanpå tippen löpte järnvägsrälsen och där stod även arbetarnas 
stenhuggarkojor. Ut mot vattnet, alldeles invid tippen uppfördes en kallstens-
murad sorteringsficka för makadam och nedanför denna fanns lastbryggor. 
Norr om tippen låg bland annat den eldfarliga smedjan, men också den för 
samhället betydelsefulla dansbanan. Stenbrytningen gav efterhand upphov till 
påtagliga avtryck i naturmiljön, i form av de två stenbrotten och skärvstens-
tippen, där dagbrotten i takt med tiden utgjorde allt djupare urgröpningar i 
berget, medan den långsmala skärvstenshögen utvecklades till en dominant ås, 
som bildade fond för samhället.  

Allteftersom världen utvecklades, förändrades även förutsättningarna för livet 
i stenhuggarbyn och den växte ur sina geografiska begränsningar. Stenarbetar-
na köpte tomter av bönderna för att uppföra egnahem och samhället expande-
rade utanför den fastighet som Stockholms stad en gång köpt in. Husen ställ-
des på huggna stengrunder och restmaterial från stenbrottet användes för att 
terrassera tomterna. 
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ett nytt läge närmare Stockby, med adress Vallviksvägen 13. Den T-formade 
gatukorsning, där Stockbys radbybebyggelse var placerad, kom allt mer att 
betraktas som samhällets centrum och 1970 flyttade Konsum än en gång, nu 
till en av de tomter där en av Stockbys bondgårdar legat fram tills dess.  

Vid den här tiden hade stenhuggarbyn vuxit samman med den gamla bykär-
nan och bostäderna allt mer övergått till att användas för fritidsboende. Från 
att ha varit ett fristående och så gott som självbärande samhälle, har stenhug-
garbyn blivit en perifer del av tätorten Stenhamra. Stenhuggarbyn kommer 
dock alltid att (tillsammans med jordbruksbyn Stockby) utgöra vaggan till 
dagens tätort.  
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KULTURHISTORISKT VÄRDE 

Det finns i stockholmsområdet få bevarade industrimiljöer från tiden då Sveri-
ge på allvar övergick till att bli ett industriland. Stenhamra är därmed en av få 
sammanhållna och välbevarade miljöer, där man fortfarande kan utläsa och 
förstå hur produktionen gick till och hur livet levdes i ett avgränsat och för 
ändamålet specialanlagt samhälle.  

Bebyggelsen och övriga avtryck från stenbrytningen i området besitter därför 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta bekräftas bland annat av att om-
rådet i enligt med Miljöbalken utsetts till riksintresse för kulturmiljövården 
(nr AB 28).1  

Stenhuggarsamhällets kulturhistoriska värde består av flera delvärden. Till-
sammans bygger de den starka och täta väv av kulturvärden som gör området 
så värdefullt och intressant. Nedanstående beskrivning är baserad på Riks-
antikvarieämbetets modell för kulturhistorisk värdering av bebyggelse. 

 

Stenbrottet, sett ovanifrån 1976. Mellan stenbrottet och Långtarmen syns Nya huset. Foto: G. 
Fredriksson. Källa: Stockholms stadsmuseum  

  

                                            
1 Motivering för riksintresset: Industrimiljö som i stenbrott, andra industrianläggningar och det samhälle 
detta gav upphov till visar hur ett välordnat industrisamhälle kunde organiseras och byggas upp vid 
1800-talets slut. Industrin har sin förklaring i det stora behovet av gatsten i samband med utbyggnaden 
av Stockholms innerstad. 
Uttryck för riksintresset: Lämningar av det nära nog komplett och i ursprungligt skick bevarade 
stenhuggarsamhället och den verksamhet som pågick under perioden 1884 till 1937. Omfattande dagbrott 
och andra lämningar av den industriella verksamheten. Samhället med dess prägel av det sena 1800-talet 
i planering, arbetarkaserner med uthus, ingenjörsbostad med kontor och gemensamma anläggningar som 
konsumbutik och skola. Egnahemsbebyggelse från början av 1900-talet.
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Dokumentvärden 

Stenhuggarsamhället har ett högt samhällshistoriskt värde, såväl på regio-
nal som på lokal nivå. Anläggandet av Stenhamra berättar både om huvudsta-
dens utveckling och expansion och om hur tidigare obrukbar och värdelös mark 
fick ett ekonomiskt värde som efter hand ledde till att närområdet utvecklades 
till en tätort. Stenhuggarsamhällets och jordbruksbyns successiva samman-
smältning berättar också historien om hur Sverige gått från att vara ett fattigt 
jordbruksland till att bli ett välfärdsland. Den avstannade utvecklingen, som 
präglat området sedan stenbrottet lagts ner och stenhuggarbyn successivt upp-
hört att fungera som personalbostäder, är dessutom ett tidigt exempel på vad 
som hände med landets mindre industrisamhällen när verksamheten de upp-
stått kring lagts ner.  

 
Stenhamras invånare. I bakgrunden syns den idag rivna dansbanan. Källa: Stockholms 
stadsmuseum 

Tack vare den inbromsade utvecklingen av området är stenhuggarfamiljernas 
levnadsvillkor fortfarande mycket tydligt utläsbara, framför allt i bostadsbe-
byggelsen, vilket tillmäter området ett högt socialhistoriskt värde. De rela-
tivt tätt placerade byggnaderna med små bostäder för (oftast) barnrika familjer 
berättar om ett trångt samhälle, där den sociala kontrollen måste ha varit stor. 
Samtidigt berättar det faktum att så gott som varje lägenhet ursprungligen 
hade var sin separat entré om en strävan efter att göra det bästa möjliga av 
situationen. Även den tidigt uppförda skolbyggnaden, liksom konsumtions-
butiken förstärker strävan efter att skapa ett fungerande samhälle för arbetar-
na. Den gemensamma tvättstugan och mangelhuset berättar om ett kollektivt 
samhälle, medan de egna avträdena till respektive lägenhet berättar att man 
inte delade på allt. I kontrast till de trånga arbetarkasernerna står den stora 
och gulmålade, så kallade ingenjörsvillan, där stenhuggeriets chef, ingenjören, 
bodde om somrarna.  
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                  Ungkarlshuset, skolan och ingenjörsvillan 2008, Foto: V, Wenander 
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De välbevarade arbetarbostäderna med trångbodda interiörer, men även ser-
vicebyggnaderna och de många ekonomibyggnaderna samt den tydligt urskilj-
bara ingenjörsvillan innebär att bebyggelsemiljön innehar ett pedagogiskt 
värde, som har stor betydelse för förståelsen av livsvillkoren för en stor del av 
befolkningen runt förra sekelskiftet.  

 

Kök i Ungkarlshuset (två bilder), ett rum i Sjöhuset och trapphuset i Nya huset. Interiörerna har än 
idag ett liknande utseende. Foto: G. Fredriksson resp. L. af Petersen, 1976. Källa: Stockholms 
stadsmuseum  
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De, både interiört som exteriört välbevarade bostadshusen visar hur flerbo-
stadshus för arbetare utformades och gestaltades, såväl byggtekniskt som 
arkitektoniskt. Vi kan fortfarande idag se vilka materialval och byggtekniker 
som ansågs lämpliga att använda till arbetarkaserner som, om behovet upp-
stod, skulle vara demonter- och flyttbara. Eftersom byggnaderna är så väl-
bevarade finns fortfarande byggnadsdelar och byggtekniska lösningar kvar, 
som i de flesta andra byggnader från samma tid är utbytta. Det innebär att fler 
av byggnaderna, eller delar av dem, innehar både byggnadshistoriska och 
byggnadsteknikhistoriska värden.  

 
Sjöhuset i förgrunden och Nya huset i bakgrunden, åren 1976 respektive 2008. Foto: G. Fredriksson respektive V. Wenander. Källa, vänstra bilden: Stockholms stadsmuseum  

Omsorgsfullt utformade detaljer med högkvalitativt hantverksutförande. Bilden till höger visar detalj vid skafferidörr. Foto: V. Wenander 
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Sjöhuset i förgrunden och Nya huset i bakgrunden, åren 1976 respektive 2008. Foto: G. Fredriksson 
respektive V. Wenander. Källa, vänstra bilden: Stockholms stadsmuseum  

Omsorgsfullt utformade detaljer med högkvalitativt hantverksutförande. Bilden till höger visar 
detalj vid skafferidörr. Foto: V. Wenander 
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Även om själva produktionsdelen av stenindustrin inte är intakt, finns här 
tillräckligt mycket bevarat för att även själva stenhuggarverksamheten fort-
farande ska vara läsbar. Det ger området ett industrihistoriskt värde. Det 
intressanta med Stenhamra som industrimiljö, är att helheten är bevarad, 
även om detaljerna och vissa produktionssamband har gått förlorade. 

 

Överst: Ett av dagbrotten 2008. Ovan: Sorteringsfickan 1976 respektive 2008. Foto: L. af Petersen 
1976 respektive V. Wenander 2008. Källa, 1976 års bild: Stockholms stadsmuseum 
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA KARAKTÄRSDRAG 

Vid framtida ändringar av kulturmiljön stenhuggarsamhället Stenhamra bör 
följande karaktärsdrag värnas och beaktas. I annat fall riskerar den täta, men 
ömtåliga väven av kulturvärden att skadas eller i värsta fall, till och med, gå 
förlorad.  

• Den karga och steniga miljön - naturligtvis i stenbrottet, men även 
där naturberget går i dagen i bostadsbebyggelsen och när den brutna 
stenen använts i husgrunder, terrasseringar och murar. Den steniga 
karaktären har betydelse för förståelsen för varför man valde att an-
lägga ett stenbrott just här, liksom för hur stenen präglat bebyggelse-
miljön och levnadsförhållandena. 

 

• Det interna vägnätet, gångstråken och vattenvägarna som 
berättar om det interna rörelsemönstret i bostadsområdet, liksom 
mellan stenhuggarbyn och själva stenindustrin samt hur man tog sig 
till och från världen utanför. 

 

• Stenhuggarsamhällets bryggor, bestående av en person- och varu-
transportbrygga nedanför stenhuggarbyn och en lastkaj nedanför 
stenindustrin. 

 

• Spår och lämningar av stenindustrin i landskapet, med det 
tillhörande stenbrottet och dess koppling till bostadsbebyggelsen. Det 
ena hade inte funnits utan det andra och endast tillsammans blir 
berättelsen om stenhuggarsamhället begriplig. 

 

• Konglomeratet av byggnader, bestående dels av bostadshus, dels av 
servicebyggnader och ett stort antal uthus. Mängden av och variation-
en av byggnader (såväl deras olika funktioner som deras respektive 
gestaltning) är betydelsefull för områdets kulturhistoriska värde. 

 

• Den till synes ostrukturerade uppdelningen av ytorna mellan 
bostadshusen som gör att vissa delar är allmänna medan andra delar 
är mer privata, dock utan några formella avgränsningar. Behovet av 
egna små täppor och avskilda ytor i ett markområde som egentligen är 
gemensamt, har lett till en ”balanserad och socialt kontrollerad” in-
delning av marken. Karaktäristiskt är att markytorna formellt sett 
nyttjas av alla, men att det samtidigt finns en intern, tyst uppdelning 
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av området, där man som ett första led delat upp ytan mellan de olika 
husen, och i ett andra led delat upp den ytan mellan hyresgästerna i 
respektive hus.  

 

• Konsumbutiken, med tillhörande uthus har en särställning i området. 
Den är en av landets allra första konsumtionsbutiker och delar av 
lokalerna är fortfarande intakta. 

 

• Även övriga servicebyggnader till bostadsbebyggelsen, till exempel 
bykhuset, torrdassen, mangelbyggnaden och stenkällarna har en 
särställning. Denna typ av byggnader är sällan så välbevarade som i 
stenhuggarbyn och samtidigt samlade på samma fastighet. Dessutom 
är fler av dessa byggnader fortfarande funktionsdugliga.  

 

• Gränserna mellan stenhuggarsamhället och omvärlden, några 
av dem mycket tydliga medan andra är vaga och mer svårtolkade. Sam-
tidigt som gränserna för den yta som formellt tillhörde stenhuggarbyn 
är betydelsefulla, har också den villabebyggelse som uppstod strax 
utanför området, kulturhistorisk betydelse. Gränsen för det kultur-
historiska värdet är därmed inte självklart synonym med den ur-
sprungliga fastighetsgränsen. 

 

• Respektive byggnads arkitektoniska och byggtekniska utform-
ning är mycket betydelsefull. Materialvalen, liksom mängden orna-
ment och utsmyckningar berättar om respektive byggnads status och 
funktion. Oljefärgsmålade fasader, istället för slamfärgsmålade dito 
berättat till exempel om en byggnadens särfunktion och brukarnas 
högre sociala status. Samtidigt som bebyggelsen kan tyckas påver, 
bland annat på grund av materialvalen, finns hos bebyggelsen en sofis-
tikerad fasadartikulering som är viktig att bibehålla. Variationer i 
fasadpaneler, smäckra snickeridetaljer och noga avvägda proportioner 
berättar om en hög omsorg och höga arkitektoniska ambitioner. 

 

• Byggnadernas planlösningar, som berättar om trångboddhet, men 
också om hur bostäder planerades och organiserades runt förra 
sekelskiftet. Av samma anledning är ytskikt, fast inredning och äldre 
tekniska installationer av intresse. 
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