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Förord 

Denna rapport sammanställdes 2016, på uppdrag av Upplands-Bro kommun, inom ramen för 

en inventering av utvalda kommunägda fastigheter. Syftet var att redogöra för byggnadernas 

historia, nuläge och kulturhistoriska värde. Noterade vård- och underhållsbehov redovisas 

även. Rapporten är tänkt att tjäna som underlag inför framtida politiska prioriteringar gällande 

bevarande och förvaltning. 

 

Stockholms läns museum 2016-10-28 

Rolf Hammarskiöld 

Bebyggelseantikvarie  

 

  

 



Sida 3 av 24 
 

Innehåll 

Aktuell karta och flygfoto   4 

Miljöbeskrivning    5  

Historik     6 

 Privatbostaden    6 

 Ombyggnaden till pojkhem   6 

 Landstinget träder in och åren därefter  7 

 Upprustningen 1967-68   7 

 1970-talets skiften    8 

 Åren som samlingspunkt   9 

 Läget 2016    9 

  

Byggnadsbeskrivning  

 Exteriör     10 

 Interiör     14 

Kulturhistorisk karakteristik   19 

Kulturhistorisk värdering   19 

Vård- och underhållsbehov   20 

Otryckta källor    22 

Tryckta källor    22 

   

 

 

 

 

 

 



Sida 4 av 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående kartbild visar att Villa Skoga är orienterad i 

rakt nord-sydlig riktning. Södra fastighetsgränsen följer 

numera stödmuren som omgärdar villaträdgården. Nedan 

ses en aktuell flygbild. 
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Miljöbeskrivning 

På en höjd i centrala Kungsängen ligger Villa Skoga. Ursprungligen var läget ensligare. Ett flygfoto 

taget då villan var nybyggd visar att från övervåningens altan fanns en vidsträckt utsikt över ett 

skogrikt landskap, samt Mälaren rakt i söder. Miljön omstöptes med Kungsängens utveckling under 

1900-talets senare hälft, från stationssamhälle till storstadsförort. Centrum förlades till den kuperade 

skogsterrängen norr om stationen. Från villan domineras utsikten nu av flerbostadshus och ortens 

vårdcentral. I bakgrunden skymtar Mälaren.  

Villans tomt är anlagd på utfylld mark, omgiven av stödmurar. Klippta gräsmattor upptar ytorna. 

Nedanför södra sidans stödmur finns en rabatt med syrenbuskar, tujor och körsbärsträd. En trappa 

av tuktad granit leder i sluttningen rakt framför villans altan. 

Historik     

Privatbostaden 

Riksdagsman Oscar Sjölander lät uppföra Villa Skoga på en avstyckning från kyrkans mark. 1 

Byggnadsritningar, daterade 1924, upprättades av Frederick Sköldström.2 Villan uppfördes 1926 med 

betonggjuten källargrund, två fulla våningar i timmer, samt vind under ett högrest, valmat tak. 

Likformiga fönsteröppningar placerades symmetriskt. På ytterväggarna slogs en fasadputs, 

artikulerad med pilastrar och fönsteromfattningar. Villans södervända framsida försågs med en 

kolonnburen altan, med räcke av svart smidesjärn. Ursprungligen var fasaderna avfärgade i en 

starkare färgnyans än idag, visar ett tidigt taget foto.3 Yttertaket täcktes med tvåkupiga tegelpannor. 

                                                           
1
 Villa Skogas tillhörande tomt uppgick till 12 415 m

2
 

2
 www.ukforsk.se: Föredrag av historiker Börje Sandén 1993, 2010 och 2016 

3
 Bild UBK 002246A i www.upplands-bro.se/bildarkivet  

Flygfotot ovan, från www.upplands-bro.se/bildarkivet, har daterats till början av 1930-talet.  

http://www.ukforsk.se/
http://www.upplands-bro.se/bildarkivet
http://www.upplands-bro.se/bildarkivet
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Huset utrustades för sin tid modernt, med centralvärmeanläggning, vatten- och avloppledningar, 

enligt ritningar daterade 1925 av AB M Færden i Stockholm.4 I källaren fanns pannrum med 

kokspanna och ett uppvärmt garage med vattenpost.   

Bottenvåningen var liksom idag indelad med två större södervända rum, benämnda matsal och 

salong, samt mellanliggande passage. Köket i nordost hade angränsande jungfrualkov, kallskafferi 

och närmast matsalen ett serveringsrum. Rakt i norr inreddes en trapphall, där etagefönster med 

glasmålningar lyste upp. Tre raka trapplopp ledde upp till övervåningen, som även förbands med en 

rund sidotrappa. På övervåningens södra sida fanns tre större rum på rad: expedition, herrum och 

sängkammare. Herrummet i mitten stod i förbindelse med altanen. I nordost fanns barnkammare, 

två toaletter och ett badrum. I nordväst fanns ett gästrum, vilket även fanns avdelat på den till 

största delen oinredda vinden.         

Framför villans södra och västra sidor bredde en fruktträdgård ut 

sig i terrasserade sluttningar. I den mer höglänta terrängen mot 

norr och öster vidtog barrskog. En allékantad infart till Villa Skoga 

utgick från Prästhagsvägen, ortens då enda lokalgata. 

Stationssamhället som utvecklats norr om järnvägen omfattade 

ett fåtal hus vid denna tid.5 

Ombyggnaden till pojkhem 1939 

Efter Oscar Sjölanders död 1928 bodde änkan Jenny Sjölander kvar tio år. Sedan sålde hon Villa Skoga 

till Stiftelsen Baptisternas pojkhem, bildad med syftet att ordna ett hem åt 25 pojkar som var ”sunda 

och välartade, men fattiga och i avsaknad av hem och föräldrar”.6 

En ombyggnad följde sommaren 1939, då den tidigare privatbostaden blev barnhem.7 För 

ombyggnadshandlingarna stod arkitekt Carl-Alfred Danielsson-Bååk och ingenjör Knut P Ljunggren.8  

Arbetena finansierades till stor del genom insamlade medel.  

Planritningar redovisar hur källaren omdisponerades för ett gemensamt tvätt- och badrum, 

matkällare, lek- och arbetsrum.9 Dessutom utökades källarvåningen fyra meter mot norr, genom 

tillkomsten av en terrassmur. Bottenvåningens salong omvandlades till dagrum, medan kökets 

tidigare jungfrualkov blev handkammare. Köket moderniserades. I övervåningen inreddes tre 

sovsalar och expedition för barnhemmets dåvarande föreståndare Ragnar Wahlborg, som 

tillsammans med sin hustru Britta svarade för verksamheten i över tjugo års tid.10 Vinden inreddes i 

sin helhet, med ytterligare en sovsal och en tillhörande toalett. I flertalet rum målades väggarna med 

oljefärg, medan taken målades med limfärg. 

Omgivande fruktodling och köksträdgård sysselsatte husets invånare, som uppnådde en viss 

självförsörjningsgrad. Detta hade säkert betydelse under beredskapsåren. 

                                                           
4
 SBA: Installationsritningar 1925 

5
 Sandén, s 121-127 

6
 Villa Skoga, kort historik, sidan 4 

7
 Från Nockeby till Kungsängen, sidan 6 

8
 SBA: F2:1, entreprenadkontrakt tecknat i Kungsängen den 14 juni 1939 

9
 Från Nockeby till Kungsängen, sidan 5-6 

10
 Villa Skoga, kort historik, sidan 6 

Gammalt gruppfoto från Villa Skoga. 

 www.upplands-bro.se/bildarkivet 

http://www.upplands-bro.se/bildarkivet


Sida 7 av 24 
 

Landstingets inträde och åren därefter  

Den 1 januari 1946 infördes en ny lag, som innebar att privata barnhem upphörde och landstingen 

blev huvudmän.11 Stiftelsen baptisternas pojkhem drevs vidare, men kom att sorteras under Uppsala 

läns och Stockholms läns landsting, som fick företrädesrätt till platser. Samtidigt sänktes platsantalet 

till 20, fem år senare till 16, i takt med att verksamheten alltmer inriktades på individer med svårare 

social problembild.      

För pojkhemmet fanns en styrelse som höll regelbundna möten, då även kontinuerligt 

byggnadsunderhåll redovisades. En större teknisk förnyelse skedde 1955, då husets elanläggning 

lades om från 127 till 220 volt.12 I samband med omläggningen byttes utdömda ledningar. Husets 

centralvärme konverterades, från koks/vedeldning till eldningsolja. För ändamålet tillkom oljetank, 

värmepump och nya ledningar. På tomten väster om villan tillkom en delvis nergrävd, betonggjuten 

källare, för att bättre kunna tillvarata trädgårdens frukt och lagra fruktkonserver.   

Länge svarade verksamheten i Villa Skoga väl mot samhällets behov. Under 1950- och 60-talet fanns 

en stadig genomströmning av hjälpbehövande pojkar.13 På den generöst tilltagna tomten anlades 

bollplan och hockeyrink.14 I en barack ordnades lokaler för bordtennis och styrketräning. 

Hockeyrinken användes även av omgivande samhället.  

Till följd av den höga rumsbeläggningen slets villan hårt och byggnadsunderhållet kom ur fas. Vid 

styrelsemöten våren 1966 avhandlades alltmer trängande reparationsbehov.15 Skorstenarna var 

sönderfrätta och otäta, konstaterade en skorstensfejarmästare vid provtryckning och utfärdade 

eldningsförbud.16 Altanerna vittrade och tycks ha blivit instabila. En länshälsovårdskonsulent hävdade 

att hemmet var ”i behov av allmän uppsnyggning”, fönstren dåligt underhållna och ventilationen 

bristfällig.17  Tvättrummen ansågs otidsenliga och uppfyllde inte hygieniska krav.  Ortens brandchef 

inspekterade och påtalade behov av brandhärdiga material, brandlarm och brandsläckare.18    

Upprustningen 1966-68 

Åren 1966-68 verkställdes en genomgripande upprustning av Villa Skoga, för att komma tillrätta med 

eftersatt underhåll och leva upp till en ny tids standardkrav. I första etappen lagades skorstenarna.19 

En annan akut åtgärd var att säkra altanernas bärning.  

De fortsatta arbetena föregicks av att en grupp ingenjörer vid Stockholms fastighetsägareförening 

närmare utredde byggnadsbehoven och sammanställde ett anbudsunderlag. I september 1967 

redovisades en 19-sidig byggnads- och rumsbeskrivning, sammanställd av överingenjör S Chatillon-

Winbergh.20 Till beskrivningen hörde ritningsunderlag för bygg, el och VVS.  Efter överläggning med 

pojkhemmets styrelse lämnade programförfattaren underlaget till en utvald byggnadsentreprenör, 

Kårsjö Byggnads AB, med vilken kontrakt tecknades den 13/10 1967. 

                                                           
11

 Villa Skoga, kort historik, sidan 4-5 
12

 ULA: Bilaga 1 till pojkhemmets styrelseprotokoll den 19 oktober 1955 
13

 ULA: Styrelsen för landstingets barnhem, protokoll den 8 mars 1972 
14

 Antecknat vid samtal med arkivarie Magnus Lindvall, son till Stig Lindvall som förestod pojkhemmet 1961-74. 
15

 Protokoll fört vid sammanträde med Pojkhemsrådet den 22 mars 1966 
16

 Besiktningsbevis nummer 0067: 509, utskrivet 22/4 1966 av skorstensfejarmästare Håkan Abrahamsson 
17

 Utlåtande 1966-05-28 av länshälsovårdskonsulent Holger Ericsson, efter hygienisk besiktning av Baptisternas 
Pojkhem, Kungsängen 
18

 Utlåtande 1966-05-27 av brandchef Johan Hedin, efter besiktning 1966-05-04 
19

 SBA: F2:1; Kostnader för reparationer på Pojkhemmet 1966-68, sammanställning av Leo Liljegren 31/7-1968  
20

 SBA: F2:1; Byggnads- och rumsbeskrivning, Stockholm i augusti 1967 + underskrift S Chatillon-Winbergh  
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Arbetena som följde pågick i nästan ett års tid. Marken runt hela villan schaktades upp, för att kunna 

laga och isolera grundmurarna, samt lägga ny dränering och dagvattenledning. Vid återfyllnad lades 

grus. Norrsidans terrassmur renknackades från all befintlig fasadputs, spritputsades och avfärgades 

med tunnputs. Övriga fasader lagades bitvis, mest i anslutning till södra sidans altan. Alla fönster och 

ytterdörrar renoverades. Altandäcken isolerades och fick nya ytskikt. Brandtrappor i stål uppfördes 

på båda gavlar. 

Invändigt förändrades källarvåningen mest. Delar av befintligt betonggolv höggs upp och ersattes 

med nygjuten betong. Panncentralen och elanläggningens huvudcentral förnyades. I västra delen 

nyinreddes omklädningsrum och ett tidstypiskt tvättrum med sju duschbås och badkar, samt en 

angränsande bastu. Golven belades med sintrade plattor och väggarna kakelkläddes.  

I bottenvåningen och övervåningen byttes avloppsstammarna och alla sanitetsutrymmen nyinreddes. 

Elsystemet förnyades. Väggar i passager och sidotrapphus gipskläddes av brandskyddskäl. Vid ändrad 

rumsindelning i övervåningen och vinden tillkom nya dörrsnickerier. I flertalet rum ommålades med 

plastfärger och andra modernare färgtyper. Alla trägolv slipades och lackades.  

Sammanlagt beräknades upprustningen 1966-68 ha kostat drygt 327 500:-. Slutbesiktning hölls den 

20/8-1968.  Iståndsättandet av Villa Skoga följdes upp med en fasadrenovering 1970.21 

1970-talets skiften  

I början av 1970-talet sjönk hastigt efterfrågan på platser i Villa Skoga.22 Därför beslutade Uppsala 

läns landsting att dra sig ur 1973.23  Verksamheten levde vidare, ensidigt finansierad av Stockholms 

läns landsting. Från 1975 öppnades hemmet även för flickor och började benämnas skolhem. 

Under samma period, från 1968 och följande fem år, flyttades den kommunala förvaltningen från 

Upplands-Bro till Kungsängen, som därmed övertog rollen som kommunens centralort.24 Nära Villa 

Skogas tomtgränser växte centrumbebyggelse fram. Markefterfrågan steg. 1977 framförde 

kommunen önskemål om att få köpa en del av skolhemmets stora fastighet, för att få plats för en 

vårdcentral.25 Först avvisades kommunens begäran, eftersom en viktig grund för verksamheten var 

villans tomt med bollplan, hockeyrink och fruktodling. Snart inleddes ändå förhandlingar, eftersom 

risk fanns att kommunen annars skulle expropriera. Ett år 

senare, den 1 oktober 1978, stod Upplands-Bro kommun 

som ägare till Villa Skoga.  

Ytterligare en tid kunde skolhemmet fortsätta som förut, 

men 1980 togs fruktträdgården i anspråk för bygget av 

Kungsängens vårdcentral. Vid årsskiftet 1980-81 drog sig 

stiftelsen ur skolhemsverksamheten, som då helt övertogs 

av Stockholms läns landsting. Ett år senare flyttades 

skolhemmet från Villa Skoga till en annan fastighet. 

                                                           
21

 SBA: F2:1; Protokoll fört vid pojkhemsrådets sammanträde den 20 oktober 1970. 
22

 ULA: Styrelsen för landstingets barnhem, protokoll den 8 mars 1972 
23

 Till saken hör möjligen att Upplands-Bro kommun vid samma tid övergick från Uppsala till Stockholms län 
24

 Sandén, sidan 14 
25

 Villa Skoga, kort historik, s 7-8 

Foto av Villa Skoga i januari 1978, med fruktkällaren från 1955 i förgrunden. 
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Åren som samlingspunkt  

Från 1983 hyrdes Villa Skoga ut till föreningar på orten, med ABF som största hyresgäst.  Dessutom 

blev villan eftertraktad för större privata fester och sammankomster. Byggnadsunderhållet förblev 

kontinuerligt. Bland annat förnyades köket.   

År 2003 reparerades yttertaket och ny takavvattning monterades, liksom förut med anslutning till 

markbunden dagvattenledning. Inre renoveringsarbeten pågick 2008, samtidigt som nuvarande 

elvärmepanna installerades. För att få en ny utrymningsväg gjöts 2013 ett betongfundament invid 

östra gaveln, men sedan avstannade detta projekt. Då villans övervåning inte uppfyllde gällande 

brandskyddsbestämmelser upphörde uthyrningen 2014. 

Läget 2016 

Sedan 2014 uthyrs bara delar av villans källarvåning. På våningen en trappa upp finns ett kommunalt 

förråd. Övriga lokaler har i princip stått tomma och oanvända i två års tid. I augusti 2016 övertog 

kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus driftsansvaret för villan.  

Efter att närbelägna Källskolan eldhärjades den 13 september 2016 evakuerades dess verksamhet till 

Villa Skoga. Resterande höstterminen och en del av följande vårtermin bedrivs skolundervisning i 

bottenvåningens f d matsal och salong.  

När Källskolan lämnat villan avser Upplands-Brohus, som har platsbrist, disponera den som 

möteslokal. Vad som på lång sikt ska ske med villan är i skrivande stund oklart. Till Länsstyrelsen i 

Stockholm har inkommit en ansökan om byggnadsminnesförklaring. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Länsstyrelsen Stockholm: Meddelande 2016-05-30, beteckning 4321 – 18113 - 2016  

Villa Skoga ligger nära Upplands-Brohus kontorslokaler, som blivit för trånga. Därför uppkom idén 

att bostadsbolaget får disponera villan som möteslokal. 



Sida 10 av 24 
 

Byggnadsbeskrivning  

Exteriör 

Grund:  Huset har en källargrund i gjuten betong. Grundläggning har skett i bergnära terräng 
med morän som naturligt markmaterial. På norra sidan går källargrunden utanför 
husets fasadliv och bildar terrassmur (utbyggd 1939).     

 

 

 

Sockel:  Östra, södra och västra sidans sockel har en putsrustik, avfärgad i grå nyans. 
Norrsidans terrassmur är spritputsad och avfärgad i grå nyans.  

 På gavlarna sitter ventilgaller av galvaniserat stål. 

 

Trappor:  På västra gaveln finns en åttastegs betongtrappa, med svartmålat smidesräcke. 

På södra långsidans ingångsveranda finns en femstegs betongtrappa 

 

Fasad: Fasaderna är slätputsade. Gult avfärgade väggfält 
indelas med vita pilastrar, sockel- och taklister. 
Kring fönsteröppningarna finns vita omfattningar, 
på nedervåningen med profilerade överstycken 
som avtäckts med kopparplåt.  

 Vita blinderingsfält finns under fönstren som 
flankerar södra sidans ingång och på östra sidans 
absidformiga utbyggnad. 

 

Fasaddekor:  

Fältindelning, fönsteromfattningar, 
pilastrar med doriska kapitäl 

 

 

 

 

 

 

Östra gavelns sockel, med putsrustik.  Norra sidans spritputsade terrassmur 

Västra gavelns ingångstrappa 

och altan. 

Ett av södra 

sidans fönster. 
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Altaner: På södra långsidan finns en rektangulär altan i två plan. Undre planet har gjuten 
betonggrund och klinkergolv, samt räcke i nitat, svartmålat smide, placerat mellan 
kolonnbaser i vitmålat trä. Räcket har utformats med rakt stående och liggande 
fyrkantjärn. Ornamentalt böjda järn finns infällda i fronten. Räcket har en överliggare 
av vitmålat trä. Fyra kolonner i vitmålat trä bär altanens övre plan, som har trägolv och 
nitat, svartmålat räcke utformat med rakt stående och liggande fyrkantjärn. I fronten 
finns fyra ornamentala partier med S-svängda fyrkantjärn, placerade i linje med 
kolonnerna nedanför. Räckets överliggare är av trä.   

 På västra gaveln finns en rektangulär altan i två plan. Undre planet har gjuten 
betonggrund och betonggolv. Ett svart smidesräcke placerat mellan kolonnbaser har 
utformats med rakt stående och liggande fyrkantjärn. Ornamentalt smide av böjda 
järn finns infällda i fronten. I altanens främre hörn finns kolonner i vitmålat trä som 
bär övre planet, där trägolv ligger. Övre planets räcke har utformats med rakt stående 
och liggande fyrkantjärn, samt i hörnen ornamentala partier av S-svängda järn. Räckets 
överliggare är av trä. 

 På östra gavelns absidformiga utbyggnad finns en altan med räcke i svartmålat smide. I 
mitten finns ett ornamentalt parti med S-svängda fyrkantjärn. Räckets överliggare är 
av trä. 

 

Terrass: På norra långsidan finns en terrass av gjuten betong, tillbyggd 1939 i husets hela 
utsträckning. Terrassen har ett svartmålat, nitat räcke, utformat med rakt stående och 
liggande fyrkantjärn, utan ornamentala inslag och utan särskild överliggare. 

 

Södra sidans altan 
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Dörrar: På västra gaveln och södra långsidan finns utåtgående pardörrar i fernissad ek, vardera 
upphängda på tre gångjärn. Dörrarna är av ramverkskonstruktion. Varje dörrblad har 
fyra halvfranska fyllningar med indragna hörn. I gångdörrarna sitter säkerhetslås.  
Södra gångdörren har ursprungligt trycke av hamrat smide, medan västra gångdörrens 
har sekundärt trycke av rostfritt stål. Ovanför bägge pardörrar sitter överljusfönster, 
indelade i fyra rutor. Fönstren har stående, dekorativt snidade spröjsar.        

Utåtgående, glasade pardörrar av vitmålad furu leder till norra långsidans terrass och 
övervåningens altaner mot söder och öster. Tre gångjärn finns uppsatta på varje dörr. 
Vartdera dörrbladet har tre rutor indelade med tvärspröjsar. Längst ner sitter 
utanpåliggande fyllningar.   

 

 

 

Fönster: Fönstersnickerierna är av vitmålad furu, med fönsterbleck av kopparplåt. Flertalet 
fönster är indelade med mittpost i två kopplade, utåtgående bågar, vardera spröjsade i 
tre kvadratiska rutor av munblåst glas. Bågarna har korrugerade hörnjärn. 
Uppställningsbeslagen är längre än nutida standard. 

 På norra långsidan finns två större fönsterpartier, vardera med två karmar och fyra 
koppade, utåtgående bågar ovanpå varandra. De yttre bågarna är vardera spröjsade i 
tre kvadratiska rutor, flertalet av munblåst glas.    

På västra gaveln sitter två mindre, rektangulära 
fönster, med kopplade utåtgående bågar utan 
spröjsverk, med rutor av munblåst glas.    

I de fyra takkuporna, en i varje väderstreck, sitter 
stickbågiga fönster, som har indelats med två 
mittposter i tre kopplade, utåtgående bågar. 
Vardera bågen har spröjsats i två rutor av 
munblåst glas. Bågarna har korrugerade hörnjärn. 

Ett källarfönster på östra gaveln är indelat med 
mittpost i två kopplade, utåtgående bågar, 
vardera spröjsade i två kvadratiska rutor. 

Norrsidans terrassmur har på norra sidan två 
fönster indelade med mittpost i två kopplade, 
inåtgående bågar, med rektangulära rutor av 
planglas. På terrassmurens östra sida finns ett 
fönster indelat med mittposter i tre kopplade, 
utåtgående bågar. Vardera bågen har spröjsats i 
tre kvadratiska rutor.    

 

Närbilder av södra ingångsdörren. 

Ett av norra långsidans 

fönster. 
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Takfot: Takfoten är karnisprofilerad, utförd med slät, vitmålad panel. 

Tak:  Valmat tak täckt med tvåkupiga pannor av strängdraget tegel, samt nockpannor. Fyra 
takkupor, en i varje väderstreck, är utförda av galvaniserad, svartmålad plåt. I norra 
takfallet finns en taklucka av galvaniserad, svartlackad plåt.  

 Takstegar är av galvaniserat stål. 

 

 

Avvattning:  Hängrännor och stuprör är av svartlackad, galvaniserad plåt. Stuprören har böjda 
krökar och står i anslutning till markbunden dagvattenledning.  

Skorstenar: Genom taknocken har tegelmurats två skorstenar, symmetriskt placerade. 
Skorstenarna har utkragade krön och är utvändigt klädda med svartlackad plåt.  

Belysning: Över trappuppgången till västra gavelns ingång sitter en ljusarm, med reflektor av 
emaljerad, vit plåt. I altanens tak sitter en fondlampa med skärm av glas. 

 I södra altanens tak sitter en fondlampa med skärm av frostat, gulfärgat glas, på en 
metallsockel.        

 

 

Takfot med karnisprofil och svartlackad hängränna. Skorsten, takstege och tvåkupiga tegelpannor. 

Södra takfallet sett från ovan, med nockpannor i förgrunden 
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Interiör 

Källarplanet har disponerats i bad- och duschrum jämte bastu i västra delen, tvättstuga och pannrum 
i östra delen, torkrum i sydväst och f d snickarverkstad i sydost. Rummens utseende består i 
huvudsak sedan upprustning 1967-68. I norrsidans utbyggda del, terrassmuren, finns lokaler för en 
vårdmottagning, iordningställd på senare år. 

I pannrum och torkrum ligger betonggolv med stålglättad, målad yta. Väggar är cementputsade och 
målade. Pannrummets tak är putsat och målat, medan torkrummets tak är gipsklätt och målat. 
Vatten- och värmeledningsrör av stål är delvis målade och delvis isolerade.    

Bad- och duschrum har golv av sintrade plattor (Höganäs) och väggar klädda med vitt kakel. I taket 
sitter målade gipsskivor.  Bastun har innerväggar som isolerats med mineralull och fodrats med 
fasspåntad, hyvlad panel. Sittlavar är utförda i ask.   

Huvudcentralen för hela husets elanläggning har gjutjärnskapslade gängsäkringar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvättrummet har helkaklade, 

vita väggar. 

På bilden ovan ses elanläggningens 

gjutjärnskapslade huvudcentral. På bilden till 

vänster ses torkrummet. 
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Bottenvåningen är indelad i två större södervända rum med mellanliggande passage, ett kök i 
nordost, vindfång och passage i nordväst, samt en centralt placerad trapphall i norr. 
Inredningssnickerierna är i huvudsak husets ursprungliga. Mot västra gaveln finns en toalett med 
inredning från 1967-68. 

 

 

Matsalen i sydost har omfångsrika, ursprungliga inredningssnickerier och ett tresidigt burspråk.  

 Matsalsgolvet består av lackad ekparkett, lagd i fiskbensmönster och stavfris.  

 Matsalsväggarna är nedtill boaserade med en bröstpanel, ådringsmålad i mörkbrun nyans.  
De övre väggytorna har fältindelats med kannelerade, likadant ådringsmålade pilastrar. 
Inramade väggfält är slätputsade och målade i en ljusgul nyans.  

 Matsalstaket är vitmålat och har en list med hålkälsprofil. 

 Fönstersnickerierna är målade i mörkbrun nyans. Fönstren är indelade med mittpost och har 
vardera två bågar spröjsade i tre rutor, flertalet av munblåst glas.  

 Fönstrens stängningsbeslag är från 1968 (då de ursprungliga utbyttes). 

 Burspråket mot öster har fönsterbänkar av polerad brun marmor.  

 Mot köket i norr finns en dörröppning med ådringsmålad ramverksdörr, indelad med tre 
halvfranska fyllningar.  

 Mot passagen i väster finns 
två mötande skjutdörrar av 
ramverkstyp, vardera indelade 
med sex halvfranska 
fyllningar.  

 Under fönstren sitter 
ursprungliga 
sektionsradiatorer av gjutjärn. 

 På östra väggen sitter en 
strömbrytare av svart bakelit, 
av märket Pello (från Alpha i 
Sundbyberg) 

 

Matsalens burspråk. 

Parkettgolv med fris. 
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Salongen i sydväst har dekorerats med kalkmålningar i 1920-talsklassicistisk stil, sannolikt 
ursprungliga, om än bättrade. Inredningssnickerierna är ursprungliga.   

 Salongsgolvet består av lackad ekparkett, lagd i fiskbensmönster och stavfris.  

 Salongsväggarna är slätputsade. I hörnen finns kalkmålningar; beigea rankor mot mörkbrun 
bakgrund, inramade med bårder i blågrå nyans. Blågrå bårder med bruna band finns även 
uppstrukna ovan fotlister och närmast under taklisten. De inramade väggfälten är strukna 
med vit plastfärg.    

 Längst ner på salongsväggarna sitter en profilerad 15 cm fotlist, målad med vit lackfärg.  
Kring dörröppningarna sitter profilerade 12 cm foder, likadant målade.    

 I övergången mellan väggar och tak sitter en hålkäl med ljusbrun kalkmålning mot beige 
bakgrund. Draperier, rankor och urnor avbildas. 

 Taket är målat med vit plastfärg och inramas med en profilerad list.   

 Fönstren är indelade med mittpost och har vardera två utåtgående kopplade bågar, 
spröjsade i tre rutor, flertalet av munblåst glas. 

 Fönstersnickerierna är vitmålade.  

 Fönstrens stängningsbeslag är från 1968 (då de ursprungliga utbyttes). 

 Fönsterbänkarna är av grön kolmårdsmarmor. 

 Mot trapphallen i norr finns en dörröppning med ramverksdörr, indelad med tre halvfranska 
fyllningar. Dörren har målats med vit lackfärg (där färgen har lossnat syns en äldre grå 
oljefärg, eventuellt marmorering.) 

 Öppningen mot passagen i öster markeras med två kolonner, målade med vit lackfärg. 
Kolonnerna har toskanska kapitäl, med förgyllda detaljer.  

 En ursprunglig sektionsradiator i gjutjärn finns kvar. 
 
 
 

Salongen och passagen mot matsalen. 
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Trapphallen i norr har på nedre planet inretts till samlingsrum, med väggfasta bänkar och öppen 
eldstad. Bänkarnas dekormålning gjordes 1939, vid iordningställandet till pojkhem.   

 På nedre planet ligger lackat trägolv av spåntade granbräder. 

 På övre planet ligger en plastmatta.  

 Nedre planets väggar är slätputsade och målade med ljusgul plastfärg. I hörnen finns bevarad 
dekorativ kalkmålning i grå, rödbruna och gröna nyanser. Närmast under taklisten har målats 
en grå bård. 

 Övre planets väggar är tapetserade med glasfiberväv, målad med ljusgul plastfärg. Närmast 
taklisten finns en kalkmålad grå bård (som på nedre planet). 

 Längst ner på väggarna sitter en profilerad fotlist 10 cm, målad med mörkbrun oljefärg.  

 Kring dörröppningarna sitter profilerade 12 cm foder, likadant målade.    

 I sydöstra hörnet finns en öppen eldstad, med vitkalkade sidostycken i form av voluter på 
högkant. Kåpan har en karnisprofilerad fris. Härden är av eldfast, gult tegel-  

 I taket sitter en mörkbrun taklist och fasonerade, mörkt laserade bjälkar. Ytorna mellan 
bjälkarna är målade med vit plastfärg. 

 Trapphallen har två etagefönster, indelade med mittposter och tvärpost. I de sammanlagt 
åtta fönsterbågarna sitter vardera tre rutor med blyinfattat, färgat glas.   

 Fönstren har ursprungliga stängningsbeslag, med excenterverkan.  

 Fönstersnickerierna är laserade i mörkbrun nyans - för att efterlikna teak.  

 Trappräcke har svarvad balustrad, laserad i mörkbrun nyans. 

 Ledstänger är laserade i mörkbrun nyans och infästa med smidesjärn. 
(Ett porträtt av villans första ägare Oscar Sjölander finns uppsatt på trapphallens västra vägg.)  

Köket i nordost bär spår av upprepade moderniseringar. Tak och väggar är klädda med board – 
skivor som målats med ljusa plastfärger. Köksskåpens stommar är sannolikt från 1940-talet och 
1967-68, fast luckorna är från 1977 och senare. Dörr- och fönsterfoder är ursprungliga, målade med 
vit lackfärg.  Fönstren har kopplade utåtgående bågar, vardera spröjsade i tre rutor och försedda 
med stängningsbeslag från 1968 (då de ursprungliga byttes). 

På trapphallens nedre plan finns en öppen spis och väggfasta bänkar. 
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Övervåningen hade ursprungligen tre rum vända mot söder, men mellersta rummet har avdelats i 
två mindre. Mot norr finns rum med altan mot nordväst, trapphallens övre plan i norr, ett rum i 
nordost, samt passager och toaletter. 

Inredningssnickerierna är i huvudsak de ursprungliga. Fotlister, dörr- och fönsterfoder har likartad 
profilering. Senare tillkomna mellanvägar har släta listverk. På golven ligger plastmattor från 1980-
talet och senare.  Tak och väggar är klädda med boardskivor som målats med ljusa plastfärger. I 
sydvästra rummet finns en dokumentationsyta av en äldre tapet.  

 
 

Vindsvåningens planindelning ändrades vid ombyggnad 1967-68. Därför finns där bara en 
ursprunglig ramverksdörr bevarad. Övriga dörrar är från 1967-68 eller senare. Även listverket är 
utbytt. I flertalet golv ligger plastmattor från 1967-68, av fabrikatet Rikett.  Ett förråd i sydväst har 
kvar linoleummatta och platsbyggda förvaringshyllor från 1939.  
 
Längst upp finns en kallvind. Bjälklagen har 10-20 cm lager träfiberisolering. I mitten av rummet står 
husets två murstockar, som är putsade. En ståltrappa leder upp till en taklucka i norra takfallet.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Övervåningens nordöstra gavelrum. 

Planktakstol och murstock på kallvinden. Vindens bjälklag har träfiberisolering. 
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Kulturhistorisk karakteristik  
Då Villa Skoga uppfördes 1926 var den ortens modernast utrustade hus, fast med en traditionell 
gestaltning. Omgivande tomt var herrgårdslik, med rak, allékantad infart och fruktträd i terrasser. 
 
Villans ursprungliga exteriör har bevarats till sina huvuddrag. Dit räknas fasadputsen, dörr- och 
fönstersnickerier, yttertaket med lertegel och de två symmetriskt placerade skorstenarna.  
Norrsidans spritputsade terrassmur tillbyggdes 1939 och har dörrar och fönster från 1970-talet. 
 
Av ursprunglig interiör märks i första hand bottenvåningens matsal och salong, med mellanliggande 
passage. Trapphallens etagefönster med glasmålningar är ursprungliga, liksom den öppna eldstaden, 
trappräcken och kalkmålningar. De väggfasta sittbänkarna är eventuellt ursprungliga, men 
färgsättningen är från 1939. För övrigt kvarstår många ursprungliga dörrar och listverk i 
bottenvåningen och övervåningen. 
 
Husets källare och vind präglas av en upprustning som genomfördes 1967-68. Särskilt tidstypisk är 
källarens dusch- och badrum med intilliggande bastu.  
 
Villans omfångsrika tomt med fruktodling gick förlorad vid 1980-talets utbyggnad av Kungsängens 
centrum.  Idag återstår endast en mycket snävare tilltagen gräsplan, omgärdad med en terrassmur 
och en rabatt i slänten nedanför. Väster om villan kvarstår den betonggjutna, plåttäckta 
fruktkällaren, som inte längre tjänar sitt syfte.    
 
 

Kulturhistorisk värdering 
 
Främst finns ett lokalhistoriskt värde 

 Villa Skoga är äldsta huset i Kungsängens centrum och enda kvarvarande huset från 
stationssamhället som tidigare låg här.  

 Villa Skoga har genom åren fått en stor betydelse för ortens historiska identitet, i nivå med 
hembygdsgården och kyrkan.   

 
Vidare kan Villa Skoga ses som ett socialhistoriskt minnesmärke 

 Villans första ägare, Oscar Sjölander, blev omtalad i sin egenskap av fackföreningsman och 
riksdagspolitiker, inriktad på att förbättra villkoren för traktens många lantarbetare. 

 Villans andra ägare, stiftelsen Baptisternas pojkhem, var pionjärer i sin strävan att skapa 
bättre livsvillkor för socialt utsatta barn. 

 
För övrigt konstateras villans byggnadshistoriska värde, 
som ett påkostat och relativt välbevarat hus från 1926. 
Möjligt är att med relativt enkla medel återställa mer av 
ursprungligt utseende, både in- och utvändigt.     
 
 

 

 

 

 

Del av villans östra gavel och 

södra långsida. 
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Vård- och underhållsbehov 

Villan har underhållits kontinuerligt, vilket framgår av dess generellt sett välhållna exteriör. Vid besök 

i juli, september och oktober noterades följande: 

 Fasaderna är i god kondition – renovering bedöms kunna anstå 20 år 

 Takets tegeltäckning uppvisar i dagsläget inga skador eller läckage. På vinden finns ett förråd 
nya tegelpannor i reserv, om byte skulle bli aktuellt.  

 Färgen släpper från takkupornas galvaniserade plåtar. Renovering bör ske inom fem år. 

 Fönstren bör renoveras inom fem år.  

 Altanräckena är rostangripna och bör snarast renoveras. 

 Villans markbundna dagvattenledning bör provspolas och dess läge dokumenteras på ritning. 

 Trädgårdstrappan har underminerats av växtlighet och därför stängts av. Omläggning krävs.  

Vid upprustning 1967-68 förnyades villans tekniska installationer. Från denna tid tillkom huvuddelen 

av husets nuvarande elnät, vatten- och avloppsledningar. Sedan dess har punktvisa förnyelser skett, 

exempelvis kökets VA och vindsvåningens elledningar. Källarens elpanna försörjer ett vattenburet 

värmesystem, vars äldsta komponenter är från 1926, de yngre från 1967-68 och senare.  

 En fortsatt förnyelse av husets elsystem krävs sannolikt. 

 Avloppsstammarna kan sannolikt behållas ytterligare ett antal år, men dess status bör 
utredas närmare, inför ett kommande byte. 

 Statusen på värmeledningsstammar och radiatorer bör fastställas genom provtryckning. 

 För bättre värmeekonomi bör nuvarande elpanna ersättas med bergvärme eller anslutning 
till fjärrvärme.    

 

  

 

 

Husets sanitetsutrymmen fick dagens utseende vid 

upprustning 1967-68. En förnyelse bör planeras.   

Altanräckena är rostangripna och 

bör snarast renoveras. 
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Trädgårdstrappan har underminerats av växtlighet. 

På vinden finns nya tegelpannor i reserv. 
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Otryckta källor 

Svenska baptistsamfundets arkiv (SBA)Åkeshovsvägen 29 i Bromma 

 Installationsritningar av AB M Færden 1925 (Överskrift: Riksdagsman O Sjölanders villa i 
Kungsängen, Värme- och sanitäranläggning) 

 Svenska baptistsamfundets sociala mission Pojkhemmet, Kungsängen 1939-1980 F2: 1 

 Svenska baptistsamfundets sociala mission Pojkhemmet, Kungsängen 1947-1953 F2: 3 

 Svenska baptistsamfundets sociala mission Pojkhemmet, Kungsängen 1947-1953 F2: 4 

 Villa Skoga, kort historik av Enar Eskilsson, skriven i april 1980 

 

Stockholms landstingsarkiv (SLA) Björnkullavägen 14 i Flemingsberg 

 Stockholms läns landsting, Förvaltningsutskottets utlåtanden och memorial 1981: 218 
 

Uppsala landstingsarkiv (ULA) Västra Ågatan 16 i Uppsala 

 Pojkhemmets styrelseprotokoll den 19/10 1955 

 Styrelsen för landstingets barnhem, vol. A1A:1 § 122 den 22 november 1972 

 

Tryckta källor 

Netz, Nils: Från Nockeby till Kungsängen/Stiftelsen Baptisternas pojkhem, Kungsängen 1939, 

broschyr, s 3-7/     

Sandén, Börje: Gamla Kungsängen/Det hände i Upplands-Bro, En hembygdsbok, Upplands-Bro 

kulturnämnd 1984, s 121-127/ 

Sandén, Börje: Storkommunen Upplands-Bro bildas/Det hände i Upplands-Bro, En hembygdsbok, 

Upplands-Bro kulturnämnd 1984, s 14-18/ 

Trapphallens fönster har blyinfattade glas och ursprungliga stängningsbeslag. 
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