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Engelholm Säteri 
- en historisk östersjöpärla 

 Egendomen utbjudes till försäljning genom
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”Frälsesäteri på en ö, Andö kallad. Säteriet är temmeligen 
välbebyggt och har den täckaste belägenheten” från Per 
David Widegren om Engelholm i sin Beskrivning över Öster-
götland från 1817.

Och nog ligger egendomen sällsynt vackert i St Annas skär-
gård på Andö vid Orrfjärden, skild från fastlandet med en bro 
över ett smalt sund och en egen arkipelag av holmar och skär. 
Med en sammanhållen arrondering utan ”hål i kartan” och 
med 900 hektar skog och inägor samt nästan 1 000 hektar 
vattenområden, är Engelholm något alldeles extra, ett eget 
kungadöme! 

Engelholm har en lång historia som börjar redan år 1614 då 
hertig Johan av Östergötland förlänade egendomen, då be-
nämnd Andö, till Erik Jöransson Ulfsparre med åläggande att 
där uppföra ett Säteri. År 1660 bytte Säteriet namn till nuva-
rande Engelholm och under slutet av seklet uppfördes den 

vackra huvudbyggnaden. 1718 blev den nuvarande ägarfamil-
jen Spens innehavare av Säteriet, som alltsedan dess har varit 
i familjens ägo genom nu tio generationer och 300 år. År 1728 
instiftades Fideikommisset av Beata Bonde (g m Jacob Spens) 
och efter avskaffandet av fideikommislagen bildades 1969 AB 
Engelholms Egendom, som nu är lagfaren ägare. 

Engelholm är utan tvekan en av Östergötlands mest fascine-
rande och bäst bevarade herrgårdsanläggningar från barock-
en. En lång allé bildar mittaxeln i trädgården och leder från 
gårdscentrum ut till en liten holme, där gårdens orangeri från 
1800-talet var beläget. Trädgården och den vidsträckta om-
givande parken med alla ädla lövträd är delvis igenvuxen och 
förvildad men förvånansvärt väl bevarade i sin ursprungliga 
karaktär. Den strängt symmetriskt uppbyggda trädgården med 
sina tuktade träd kontrasterar effektfullt mot den omgivande 
skärgårdsnaturen. 
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Den vackra huvudbyggnaden i stram stil är uppförd i timmer 
med ett s.k. falskt säteritak. Den har i allt väsentligt kvar sin 
rumsindelning från 1700-talet och den senaste större reno-
veringen gjordes i början av 1900-talet. Många av de ur-
sprungliga inredningsdetaljerna som bröstning, foder, dörrar 
och vackra kakelugnar m.m. finns kvar ograverade. Här finns 
även en köksinredning från 1910, där skåpsluckor och snick-
erier verkar vara föregångare till dagens mest trendiga kök. I 
matsalen är det en väl bevarad gyllenlädertapet och vackert 
parkettgolv och i det s.k. Blå damrummet finns det tidstypiska 
väggmålningar. 

Tack vare att byggnadens inredning är så väl bevarad kan en 
ny ägare genom en varsam renovering, återskapa den genuina 
herrgårdskänslan från forna dar. 

De bägge tidstypiska flyglarna i sten, uppförda år 1734, full-
bordar den klassiska huvudbyggnationen. De är i gott skick 
och används som ägarbostäder.

Kring gårdscentrum finns förutom huvudbyggnationen fyra 
bostadsbyggnader uthyrda till permanent- och fritidsboende.

På större egendomar brukar det normalt finnas många stora 
och underhållskrävande ekonomibyggnader. Så är inte fallet 
på Engelholm, där det endast finns två ekonomibyggnader av 
betydelse.
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 Kalmark 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år 100-109 år110-119 år120 + år E Skog
Tall 2,76 1,68 5,39 2,08 4,29 0,52 0,9 5,6 2,34 1 1,04 2,76 6,2 1,41
Gran 2,82 0,54 0,56 1,84 4,81 0,08 0,33 4,48 2,82 1,44 2,04 2,04 1,8 0,63
Löv 0,42 0,78 1,12 4,08 3,9 2,32 0,9 2,38 0,54 0,64 0,56 0,6 0,6 0,33
Ek 0,8 0,87 1,54 0,3 0,92 0,36 0,6 10,2 0,66
Övrig Ädel 0,28 0,14 1,4
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Tall Gran Löv Ek Övrig Ädel

Tall 36%
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Engelholms vidsträckta marker om 900 hektar är Säteriets 
viktigaste tillgång. Här finns 700 hektar skog, varav 610 hektar 
produktiv skogsmark med cirka 120 000 m3sk. Det innebär 
ett genomsnittligt virkesförråd om nära 200 m3sk/ha vilket är 
klart över genomsnittet för Östergötland. Skogen är varieran-
de med 65 % tall och gran samt en stor andel ädellöv. Här bör 
framhållas den stora Hästhagsskogen strax öster om gårdscen-
trum. Den är nära 60 hektar som till största delen utgörs av 
äldre och medelålders ekskog. Området är klassat som Natura 
2000 och delar ingår även i betesarealen. 

Nuvarande ägare har förvaltat skogen långsiktigt med målsätt-
ningen att skapa ett högt virkesförråd och det finns tack vare 
det mer än 50 000 m3sk slutavverkningsmogen skog. 

Engelholms inägor om 120 hektar är vackert insprängda 
mellan skogspartierna. Cirka 70 hektar utgörs av betesmarker 
där en grannes nötkreatur ser till att hålla markerna öppna. 
Åkermarken i övrigt är utarrenderad till samma granne på 
ettårigt avtal. 
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Till egendomen hör ett tjugotal öar, kobbar och skär. Här kan 
särskilt nämnas de större öarna Torrö, (med landförbindelse) 
och Axelsö som bägge är bebodda med välbelägna delvis 
moderniserade torpstugor. I sydöstra delen ligger Ängelholms 
Naturreservat där marken och jakten fortfarande tillhör 
Engelholm.

Det nästan 1 000 hektar tillhörande vattenområdet i Saltsjön 
ger fantastiska möjligheter för fiske, sjöfågeljakt och rekre-
ation. Fisket med handredskap är fritt för allmänheten men 

redskapsfisket är förbehållet markägaren eller den som arren-
derar fisket, i det här fallet en av få kvarvarande yrkesfiskare. 

Förutsättningarna för jakt är oslagbara tack vare arrondering-
en med sitt sjöläge, ägoslagsfördelningen och de goda bioto-
perna. Jakten sker i egen regi och det är bra tillgång på älg, 
rådjur, vildsvin, småvilt och sjöfågel. Under senare år har även 
dovhjorten så sakteliga börjat etablera sig.  En ny ägare kan 
med relativt enkla åtgärder skaffa sig en jakt i toppklass där 
bl.a. en exceptionell sjöfågeljakt bör kunna bli mycket exklusiv. 
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Förutom det omfattande markinnehavet har egendomen 
stora tillgångar i form av ett flertal fritidshus/f.d. torpstugor, 
varav många med utsökta sjölägen. Hyresintäkterna ger ett 
betydande tillskott till Engelholms ekonomi och representerar 
därtill stora värden. I området gäller i huvudsak 300 m strand-
skydd vilket innebär att det är mycket svårt att uppföra nya 
byggnader. Det ökar i sin tur av naturliga skäl attraktiviteten 
för de redan befintliga sjölägena. 
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Det är ytterst sällsynt att en egendom som Engelholm Säteri kommer ut i öppna marknaden, senast det 
skedde var för 300 år sedan. Vi är sparsamma med att använda begreppet unik då det flitiga användan-
det i mäklarkretsar har devalverat uttrycket. Men vi gör ett undantag i Engelholms fall, det här är en 
unik egendom av sällan skådat format. Den här möjligheten att förvärva ett stycke svensk herrgårds- och 
skärgårdsnatur kommer inte igen i brådrasket om ens någon gång. Bolagsformen gör det därtill möjligt 
för en juridisk person att förvärva Engelholm vilket också det är en ovanlig företeelse!

Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarnas uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella 
kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som säljarna eller Karl Danielsson Egendomar AB icke kunnat förutse eller påverka, 
vilket ändrar givna förutsättningar. Säljarna och/eller Karl Danielsson Egendomar AB förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning 
eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. 
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Ansvarig mäklare:  Karl Danielsson  +46 70 - 648 23 03

John Wåhlin  +46 70 - 958 33 67
john@karldanielsson.se

Handläggare: 

karl@karldanielsson.se
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