Den röda mangårdsbyggnad, som du ser här, är vad
som finns kvar av en liten bondgård i en intressant
kulturmiljö, som i modern tid kraftigt förändrats. Gården avstyckades 1720 från Stora Ängby gård. ”Snuskungen” Knut Ljunglöf inköpte Lilla Ängby 1878 och
införlivade den med sina övriga marker i Bromma.
Mangårdsbyggnaden byggdes av Knut Ljunglöf på 1880-talet. Där fanns kök, två sovrum och en sal.
Det har även funnits en ladugård och två växthus. Stallet låg på platsen för nuvarande Ängby kyrka.
Också en ankdamm och en brunn fanns i närheten. En jordkällare låg nära milstenen vid Blackebergsvägen. Milstenen uppsattes 1778 av landshövding Gyllenborg vid den gamla vägen från Stockholm till
färjestället vid Tyska botten för vidare färd till Drottningholm.
Byggnaden arrenderades ut. Från 1920 och till slutet av 1940-talet drevs ett trädgårdsmästeri på platsen.
Trädgårdsmästare Gustav Andersson och hans hustru Ester arrenderade gården. Familjen hade husdjur
– två kor, två grisar och höns. Trädgårdsmästaren sålde trädgårdsprodukter samt mjölk och ägg till de
kringboende och levererade även in till staden.
Trädgårdsmästare Andersson med familj. Foto: Bromma Hembygdsförenings arkiv.

Ljunglöfs son Robert sålde gården tillsammans med egendomen Blackeberg (från början ett torp) år 1926 till Frimurarorden. 1947 köptes den av Stockholms stad. På gården
till nuvarande mangårdsbyggnad har en förskola uppförts. Flera torp har legat längs
Blackebergsvägen ned mot Mälaren.
I hörnet av Zornvägen och Blackebergsvägen ligger ett märkligt fornminne. Det är en så
kallad skålgropssten från bronsåldern (ca 1800 – 500 f Kr). Mer information om den finns
att läsa på skylten vid stenen.
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The red farmhouse was built in the 1880ies but the property was formed already early
in the 18th century. 1878 the property was bought by Knut Ljunglöf, called the ”Snuff
king” because of his snuff factory in Stockholm. Between 1920 and the end of the 1940ies
the property was rented by a gardener who sold garden products, milk and egg to the
neighbours. Lilla Ängby was bought by the City of Stockholm 1947. Once there were
several crofts along Blackebergsvägen down to the Lake Mälaren. On the other side of
Blackebergsvägen there is a stone with cupmarks. A signboard with information is in
the corner of Zornvägen and Blackebergsvägen.

Den häradsekonomiska kartan visar gårdarnas läge vid 1900-talets början.
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