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Förord 

I april år 2016 dokumenterades den så kallade Glömstastugan, fastigheten Glömsta 1:195, som 

underlag för en kulturhistorisk värdering. Dokumentationen skedde på uppdrag av Huge 

fastigheter AB i Huddinge.  

 

Stockholms läns museum 2016-05-20 

Sara Borgesjö 

Bebyggelseantikvarie 
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Glömstastugan är markerad med nr 1 i kartbilden, och 

Glömsta gård med nr 2. Montage av rapportförfattaren. 

Källa: Google maps 
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Historik 

Glömstastugan är en av få kvarvarande byggnader 
som tillhört Glömsta gård, en egendom med 
vikingatida anor, i tidiga källor kallad 
Glumestället.1 År 1691 blev Glömsta ett säteri, 
vilket förutsätter att gårdens byggnader var 
ståndsmässiga.  

Säker uppgift saknas om Glömstastugans 
byggnadsår, men sannolikt mitten av 1800-talet, 
att döma av dåtida kartmaterial.2 Dess tillkomst 
var en följd av att statarsystem utvecklades på 
Glömsta säteri. Åren 1877-1878 beboddes 
Glömstastugan av fem statarfamiljer, med inalles 
24 barn. En tillbyggnad i vinkel tillkom senare, 
eventuellt 1940. 

Mellan Glömstastugan och Glömsta gårds 
manbyggnad fanns gårdens ekonomibyggnader, 
vilka fungerade som barriär.  

Glömsta under 1900-talet fram till idag  

Glömsta säteri var en av Huddinge sockens större jordbruksfastigheter. På 1920-talet styckades 
marken på initiativ av dåvarande ägaren, ryttmästare Hjalmar Carlsson. Avsikten var att möjliggöra 
permanent bebyggelse i området. Eftersom avståndet till större samhällen var stort och 
förbindelserna dåliga utvecklades inget villasamhälle, som tänkt. I stället utvecklades ett 
sommarstugeområde, med enstaka villor bland stugorna.  

Idag är platsen långt mer bebyggd av villor. Få sommarstugor från mitten av 1900-talet finns kvar. 
Villorna som tillkommit är till stor del uppförda på 1990- och 2000-talet. 

Glömstastugan ligger högt, i utkanten 
av ett sentida villaområde. Ett 
skogsparti vidtar i sydost och en öppen 
beteshage i sydväst. Lillerudsvägen 
(gamla Tingsvägen, med bevarad 
sträckning från forntiden) passerar 
cirka 50 meter nedanför stugan i 
nordväst. Sibyllavägen leder fram till 
stugan och kantas av nyuppförda villor. 
Glömsta gårds mangårdsbyggnad 
ligger bland villatomter cirka 200 
meter nordväst om Glömstastugan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1
 Torp och gårdar i Huddinge, utgiven av Huddinges hembygdsförening år 1999 

2
 Varför river ni inte dom här gamla husen? En historia om Huddinges äldsta byggnader. Huddinge 2004: Huge 

fastigheter AB 

Statarna var helårsanställd arbetskraft som 
började förekomma på svenska gods på 1770-
talet, då jordbruket intensifierades och arealerna 
ökade. Efter år 1800 fick statarsystemet allmän 
utbredning på större jordegendomar. Särskilt 
många statare fanns i Östra Svealand, med sina 
många större gods.  

Arbetsgivaren stod för husrum. Statarna blev i 
regel inhysta i hus med flera sammanhängande 
bostadsrum eller lägenheter. Begreppet 
statarlänga myntades av Ivar Lo-Johansson. Ofta 
var statarlängan dåligt byggd och eftersatt i 
underhåll. I lönen, förutom husrum, ingick även 
den så kallade staten, en naturalön i form av 
mat. Somliga statare, ibland kallade stattorpare, 
tilldelades även lite mark och en ko, för att kunna 
livnära sig själva.  (Källa: Den agrara revolutionen 
1700-1870. Carl Johan Gadd, år 2000) 

 

Glömstastugan är märkt med nr 1, och Glömsta gård med nr 2. Sydöst om Glömstastugan, 
där ekonomibyggnaderna förr stod fanns år 1951 en dansbana. Källa: Lantmäteriet, 
Ekonomiska kartan 1951. 
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Närmast väster om Glömstastugan finns en alltjämt betad fårhage. På platsen stod förr 
ekonomibyggnaderna som tillhörde Glömsta gård. Kvar finns en jordkällare i rött tegel och en bod på 
plintar. Dessa tillhör också fastigheten Glömsta 1:195. Rester av en ladugård, i form av en stengrund 
och gjutna trappsteg, finns kvar på platsen där ekonomibyggnaderna stått. 
  
Under 1900-talet har Glömstastugan fungerat som fritidsgård, senare som lokal för uthyrning vid 
fester och andra tillställningar. Idag står den oanvänd och är i behov av upprustning för att åter kunna 
brukas.  
 
När ekonomibyggnaderna revs är oklart, men på ekonomiska kartan från år 1951 står utmärkt en 
dansbana på platsen. 
 

 

I vad som idag är beteshage finns rester efter Glömsta gårds gamla ekonomibyggnader såsom stengrunder och 
gjutna trappsteg. I bakgrunden syns jordkällaren och boden tillhörande Glömstastugan. 
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Byggnadsbeskrivning  
Glömstastugan är byggd i vinkel i sträckningen nordöst-sydväst. Möjligt blev ursprungligen två 
byggnader flyttade till platsen och sammanfogade. Två bräddörrar leder in från en gårdsplan, som i 
länsmuséets byggandsinventering från år 1970 beskrevs som grusad. Idag är den övervuxen med gräs 
och mossa. Dessutom finns en ingång från östra gaveln in till köket. I inventeringen från 1970-talet 
beskrevs en terrasserad gräsmatta, fruktträd, löv- och barrträd och en flaggstång. Då fanns även en 
syrénberså på tomten. Idag återstår endast träden och ett snår av okänd art nedanför huset. 
 
Byggnaden har gråstensgrund och stomme av liggtimmer med utknutar. Fasaderna består av faluröd 
lockpanel, jämte vitmålade vindskivor, dörr- och fönstersnickerier. Ytterdörrarna är klädda med 
fasspontpanel och har stora, långa bandgångjärn, varav några är smidda. Fönstren är av tvåluftstyp, 
troligen tillkomna runt 1950, med två rutor i varje luft samt kopplade och försedda med moderna 
gångjärn och beslag. Taket på längan är ett åstak med en kroppås och två sidoåsar, därpå ett brädtak 
och överst tvåkupigt tegel med huvtegel på nocken. Vinkelbyggnaden har ett valmat sadeltak med 
tvåkupigt tegel och huvtegel på nocken. Fasaden är utförd i en bred falurödfärgad lockpanel. 
 
Två höga tegelskorstenar av nyare typ, finns i östra takfallet. En skorsten är placerad i 
vinkelbyggnaden i nordöst. 
 
Glömstastugan har invändigt indelats i tre rum och en hall, placerade i fil. I vinkelbyggnaden finns ett 
något större rum samt ett kök. Tillbyggt WC (troligen från 2000-talet) nås via hallen, placerad i en 
utanpåliggande byggnadsvolym. Här finns flera toaletter samt dusch. 

 

 

Baksidan med den utanpåliggande byggnadsvolymen, innehållande toaletter. 
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Innertaket i stugan är lågt, med synliga takbjälkar. I vinkelbyggnaden är de dock utbytta under senare 
tid mot industriellt tillverkade bjälkar och takbrädor. I den längre byggnadsdelen är bearbetade för 
hand och har en slät, lite oregelbunden yta. Taket är målat i olika kulörer i alla rum; vitt grått och 
beige. Vindsvåningen nås via takluckor (den kunde tyvärr inte beses på grund av brist på stege vid 
besökstillfället). 
 
Golven i rummen är utbytta under senare tid, och i köket liksom stora rummet i vinkelbyggnaden 
ligger plast- eller linoleummattor. På grund av ett brunt smutsskikt vid besökstillfället var det svårt att 
avgöra utseende och färg golvmattorna. Möjligen är de inlagda samtidigt som köksbänkar och skåp 
installerats runt år 1950, eller så är de tillkomna senare. Golvet i hallen och rummet nordöst om 
hallen har nyare golv, möjligen inlagda på 1990-talet. Golven i det sydvästra rummet, och rummet 
bredvid har smalare plankgolv som troligen är inlagda i början av 1900-talet. Golvlister och dörrfoder 
är av olika typ och inte ursprungliga, utom möjligen dörrfodret ut från västra rummet i längan. 
Samtliga fönsterfoder är utbytta till enkla, släta samtidigt som fönstren byttes runt år 1950. 
 
På fastigheten, en bit ut i hagen, står även en jordkällare som delvis är placerad under marken. 
Väggarna har synligt rött tegel, som till stor del är frostsprängt och i dåligt skick. Sadeltaket är täckt 
med betongpannor, lagda efter 1970. I länsmuséets inventering år 1970 låg ännu ett enkupigt tegel 
med brädklädd nock. Utöver jordkällaren finns även en bod ståendes på betongplintar sydväst om 
jordkällaren. Den har rödfärgade brädväggar och sadeltak med tvåkupigt lertegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörrfodret runt dörren i det 
sydvästra rummet är 
troligtvis ursprungligt. På 
bilden ses rum i fil, från 
sydväst mot nordost. 
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Stora rummet i vinkelbyggnaden. Taket är utbytt under senare tid. På golvet ligger ett plastmatta. Den öppna 
spisen är troligen tillkommen omkring 1960. 

Bjälktak och rörspis i längans nordöstra rum. 
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En oupptäckt vattenläcka i köket skapade röta i golvet som gett vika. Köksbänkar och skåp är tillkomna runt 1950. 
Den äldre murstocken är synlig liksom nederdelen av ursprunglig spiskåpa. Överdelen har byggts in. 
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Värdering 
Glömsta har varit bebott sedan förhistorisk tid. Här finns förhistoriska gravfält och boplatser. Den 
gamla Tingsvägen, numera Lillerudsvägens sträckning, är en av länets få bevarade i länet av så hög 
ålder.3  De kvarvarande byggnaderna som tillhört Glömsta gård bildar ytterligare historiska årsringar i 
miljön och vittnar om en epok i platsens långa historia.  
 
Platsen avspeglar en typisk utveckling från jordbruk till sommarstugeområde som sen kom att bli 
villaområde. Glömstastugan utgör i sammanhanget en betydelsefull årsring på platsen, särskilt med 
sitt samhällshistoriska värde som före detta statarbostad. Med sin långsmala form och flera ingångar 
är byggnaden ett typexempel på statarlänga. Invändigt har byggnaden förändrats kraftigt under 1900-
talet, men planlösningen är i huvudsak bevarad, liksom den låga takhöjden, synliga takbjälkar samt 
rörspisar. Glömstastugan är en viktig förmedlare av platsens och samhällets tidigare historia. 
 
För att slå vakt om Glömstastugans nuvarande exteriör bör i första hand bevaras: 
 

 Yttertakets röda lertegel 

 Grunden av gråsten 

 Fönster av trä, med nuvarande storlek och spröjsindelning. 

 Den breda lockpanelen, målad med falu rödfärg 

 Ytterdörrarna intill varandra täckta av fasspont 

 Tegelskorstenarna 

 

 

                                                           
3
 Huddinge- reviderad kulturmiljöinventering 2004 
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Väster om Glömstastugan finns en jordkällare i rött tegel och en bod på plintar 
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