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Torpet är ett av de få kvarvarande torpen i Bromma och betecknas som ”stattorp” eller ”dagsverkstorp”. Det låg under Åkeshovs slott, där torparen skulle utföra dagsverken för sin försörjning och
för detta ersattes in natura.
Torpet Lugnet finns utmärkt på flera kartor från 1818 och framåt men är säkert äldre. Redan i slutet
av 1600-talet omnämns två olika torpare i Lugnet, men eftersom det även fanns ett torp Lugnet nära
Bromma kyrka är det osäkert vilket som avses.

RAÄ 71

Torpfunktionen med dagsverksplikt upphörde 1855, men Lugnet var bebott som utarrenderad lägenhet fram till 1915. Ägaren till Åkeshov upplät på arrende från 1867 gården Gubbkärret, som
kom att omfatta även torpen Lugnet och Färjestaden. Det senare låg vid Ängby badet.
Torpet Lugnet är knuttimrat. Det större rummet, som också användes som kök, har en öppen spis
med bakugn vilken nu är igenmurad. Kammaren har en vacker kakelugn hopsatt av kakel från två
1760-talskakelugnar. Stugan brann 1976 men restaurerades. Parboden, nordöst om torpet, är byggd
omkring år 1700 men hitflyttad 1936 från Igeltorp i Salems socken. Från samma socken kommer
också logen som stått vid Rosendals gård. Den har här fungerat som samlingslokal för den flickscoutverksamhet, som från 1932 bedrevs vid Lugnet.

Torpet Lugnet

RAÄ 833

RAÄ 70

Området har varit bebott länge. På höjdplatån strax norr om torpet finns en röseliknande stensättning. Den är rund, ca 6 meter stor, och är kantad med stenar. Nordväst
om torpet, likaså på krönet av en höjd, finns en rektangulär stensättning, 8 x 10 meter
stor. Även den är kantad med stenar och har tre bevarade hörnstenar varav två är
uppresta. Ännu en rund stensättning finns lite längre mot nordväst. Ingen av gravarna är undersökta, men de skulle kunna vara från bronsåldern.

			

Läs mer i: Bromma Hembygdsförenings skrift nr 3, ”Torpen i Bromma. Historik, lägen och lämningar” av Nils Ringstedt (2010).
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Torpet som du ser här, ligger på gränsen mellan Södra Ängby
och Nockebyhov. Det har kallats Lilla Lugnet eller Backstugan Lugnet och har ursprungligen hört till Åkeshovs slott.
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This croft, Lugnet, one of the few remaining in Bromma, is visible on maps from 1818,
1826, 1829 and 1855. There might have been a croft on this site already in the 17th and
18th century as inhabitants are mentioned in various texts. However there was also a
croft Lugnet in the Bromma Church area and it is uncertain which of the crofts the texts
apply to. The present croft belonged to Åkeshov Manor and was inhabited at least to
1915. From 1932 the croft was used by girl scouts. On the site you can also see a cottage
from around 1700. It was moved here 1936 from the Salem Parish south of Stockholm.
North and northwest of the croft there are three stone-settings. They tell us that people
have been living in the neighborhood perhaps since the Bronze Age.

Torpet Lugnet. Foto: A Boström, 1930. Bromma Hembygdsförenings arkiv.
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