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Figur 1. Kartans blå linje visar förslaget till gränsdragning för det planerade naturreservatet, daterat 2017-05-
25. Kartans gränsdragning motsvarar området för aktuell kulturhistorisk inventering. Den streckade linjen visar 
2014 års förslag. De röda ytorna är områden som exkluderats i det nya förslaget. De gröna ytorna är områden 
som adderats till reservatet. Stadsmuseets kulturhistoriska inventering har inkluderat samtliga ytor, även de 
röda. Exploateringskontoret, Stockholms stad 

1. Inledning 
Enheten Staden Kunskapsuppbyggnad vid Stadsmuseet i Stockholm har genomfört en kulturhistorisk 

inventering av Årstaskogen och Årsta holmar inom stadsdelarna Årsta och Södermalm, Stockholm. 

Beställare är Exploateringskontoret med anledning av bildandet av naturreservatet Årstaskogen och 

Årsta holmar.  

Den kulturhistoriska inventeringen är ett oberoende kunskapsunderlag som kan användas inför en 

eventuell förestående förändring. Målsättningen med inventeringen är att öka kunskapen om 

fornlämningarna och kulturlandskapet inom det aktuella området. Syftet är att förbättra underlaget 

inför arbetet med reservatsbildning. 

Rapporten består av en historik som presenterar det aktuella områdets övergripande utveckling följt 

av en historisk beskrivning för varje enskilt objekt. Därpå följer en nulägesbeskrivning med den 

arkeologiska och antikvariska inventeringens resultat. Avslutningsvis presenteras kulturhistoriska 

värden samt uppmärksammade åtgärdsbehov. 

Varken Årsta gård eller Årsta holmars gårdsbebyggelse är inkluderade i reservatsförslaget. Då båda 

anläggningarna, i synnerhet Årsta gård, haft en helt avgörande betydelse för Årstaskogens och Årsta 

holmars historiska utveckling redogör rapporten översiktligt även för dessa delar när det bedömts 

nödvändigt för kontexten. 

Utförande  

Arbetet omfattar arkivgenomgång, kartografiska studier och rektifiering av äldre kartor. Äldre bilder och 

kartor är huvudsakligen hämtade ur Stadsmuseets arkiv, Stadsarkivet och Lantmäteriets kartarkiv. Det 

aktuella området har inventerats i fält för att beskriva kulturlandskapet, besiktiga fornlämningar och 

kulturhistoriska lämningar. Studien avsåg även att undersöka om det fanns oregistrerade fornlämningar 

i området. Samtliga objekt punktinmättes med RTK-korrigerad GPS. Den kraftiga vegetationen 

försvårade mätningen i skogsmark och försämrade noggrannheten till ca +/- 1,0 meter. I öppen mark var 

noggrannheten  ca +/- 0,02-0,05 meter. De nyinventerade objekten finns beskrivna i bilaga 9 och 

redovisade på kartor i bilaga 11–13. Nyinventerade objekt anmäls även till FMIS. Tidigare kända och i 

FMIS registrerade lämningar finns beskrivna i bilaga 10. Lämningar och landskap har fotograferats. 

Resultaten publiceras i digital form i Stadsmuseets rapportserie på Digitala stadsmuseet.  

Arbetet har utförts under september–oktober 2017 av Daniel Hofling (projektledare), Emmy 

Kauppinen och Kerstin Söderlund från Stadsmuseet samt Lars Andersson från Stockholms läns museum. 
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2. Historik 

Årstaskogen och Årsta gård 

Årstaskogen utgörs av ett höglänt område där det mellan de högsta partierna löper smala sprickdalar, 

fyllda av morän. Delar av området ligger mellan 50–60 meter över havet, vilket innebär att människor 

kan ha vistats i området redan under stenåldern, då de höglänta delarna utgjorde öar i ett 

skärgårdslandskap. De högsta partierna bröt vattenytan för ca 6 000 år sedan. För 4 000 år sedan 

sträckte sig fortfarande en djup havsvik in i dalgången där Årsta gård idag ligger och vidare ut på 

Årstafältet, se bilaga 1. De smala dalgångarna mellan höjdpartierna har varit mindre lämpliga för 

åkerbruk, men kan ha använts till skogsbete och jakt, samt för att hämta ved och virke.  

Området där Årstaskogen och Årsta holmar ligger har tillhört Årsta gård. Väster om Årsta gård finns 

ett järnåldersgravfält samt flera grupper av gravar som talar för att gården har förhistoriska anor. Gården 

har legat på samma plats sedan förhistorisk tid. I början av vikingatiden ca 800 e Kr beräknas 

vattennivån ha varit cirka fem meter högre än idag och då stäckte sig en djup vik fram mot nuvarande 

Årsta gård, se bilaga 2. Viken bör ha utgjort en bra och skyddad hamn. Arusboawik, nuvarande 

Årstaviken nämns i en skrivelse från dominikanerna i Sigtuna 1305. Namnet innehåller 

inbyggarbeteckningen arusboar, dvs ”de som bor i byn Arus”.1 Ordet Arus betyder åmynning och syftar 

på vattendraget Årstabäcken, tidigare Valla å, som rinner ut i Årstaviken. Själva byn Arus omnämns 1344 

i en förteckning över prebenden vid Uppsala domkyrka. Det finns en lokal tradition som säger att Årsta 

ska ha tillhört Birger Jarl, men denna har inte kunnat beläggas. Prebendet ska dock ha instiftats av hertig 

Valdemar (död 1318 vid Nyköpings gästabud), sonson till Birger Jarl, vilket visar att den kungliga familjen 

ägt mark i Årsta.  

Genom ett ägobyte med ärkebiskopen och domkapitlet blev Hans Kröpelin ägare till Årsta på 1430-

talet. Han var fram till 1435 hövitsman på Stockholms slott och därefter på Åbos slott fram till sin död 

1440. Hans dotter Anna gifte sig med med Riddar Krister Oxenstierna och därmed kom släkten 

Oxenstierna att bli ägare till gården som de behöll i mer än ett och ett halvt sekel. När Hans Kröpelin dy 

(son till Anna och Krister) innehade Årsta 1481–1495 omtalas Årsta som sätesgård, dvs den ägdes av en 

adelsman som också ”satt” (bodde) på gården. Den var befriad från skatt mot att han gjorde rusttjänst.2 

 

Figur 2. 1642 års karta över Stockholm är en av de tidigaste som visar Årstaviken med Årsta holmar och delar av 
Årstaskogen. Södermalm består till största delen av obebyggda marker. Årsta gård var sedan länge etablerad 
söder om viken men finns inte utsatt i kartan. Kungliga biblioteket, kart- och bildsektionen, Stockholm 51:30 
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Figur 4. Stockholms stad med omnejd i 12 blad upprättad under åren 1917–1934 av H. Hellberg och A. E. 
Påhlman. Rektifierad och försedd med det undersökta områdets gräns. Blad Enskede respektive Staden, SSA 
 
 
 

Figur 3. 1796 års karta över terrängen mellan Skanstull-Tallkrogen-Brännkyrka-Liljeholmen upprättad av 
kapten H. G. Kjerting och löjtnant Råberg. Bebyggelsen vid Årsta gård är inritad liksom dess inägor söder om 
gården men i övrigt berättar kartan inte så mycket om området vid Årstaviken. Årsta holmar är inte ens 
utritade. SSM 
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Årsta var centrum i ett stort godskomplex med flertalet underlydande egendomar från Älgö i öster 

till Hägersten i väster. 1487 hävdade Hans Kröpelin dy (Oxenstierna) att hans ägor sträckte sig fram till 

Söderport på Södermalm.3 Fram till 1700-talet ägdes Årsta av adliga familjer, men därefter fick 

ägarlängden ett mer borgligt inslag.4  

Namnet Årsta finns utritat i kartor från 1600-talet, men trots gårdens långa historia är den första 

kartan som tydligt visar gårdens geografiska förhållanden upprättad 1748–1749, se figur 7. Denna karta 

visar en närmast rektangulär Trägård och i väster en u-formad Ladugård. Vid Årstabäcken mot 

Årstawiken finns en Qvarn utmärkt. Söder om gården bredde dess inhägnade inägor ut sig. Området 

norr om gården användes enligt kartan till skogsbete och betecknas Bergländig Beteshage. Stora delar av 

övriga Årstaskogen betecknas Bergländig mark med små Tall och Gran skog.  

En kvarn i Årsta omtalas redan 1436, och fram till 1930-talet fanns den kvar men om den legat på 

samma plats hela tiden är okänt.5 Kartor från mitten av 1600-talet anger att det då var en ”såg och 

miölquarn”. Det strömmande vattnet var upphovet till kvarnens placering och den har varit en viktig 

förutsättning för kulturmiljöns historiska utveckling, kopplad till både Årsta gård och granngårdarna 

Brunnby och Västberga. Även om kvarnen inte är av samma ålder som gården är det möjligt att även 

Årsta gård anlades vid bäckravinens strömmande utlopp på grund av vattenkraften och det 

kommunikativa läget. Närhet till åker och ängsmark har varit ytterligare bidragande orsaker till gårdens 

placering.6  

Under åren 2006–2007 restaurerades bäcken. Då återställdes även grundmurarna från kvarn, 

fördämningsmurar och den mjölnarbostad som uppfördes i mitten av 1800-talet. Mjölnarbostaden var en 

stor träbyggnad som brann ner 1955. I samband med restaureringen sattes skyltar upp och en del av 

träden fälldes för att de inte skulle hamna under vatten.7 

Årstafrun Märta Helena Reenstierna skildrar livet på Årsta gård i sin dagbok från år 1793–1839. Hon 

hade gift sig 1775 med ryttmästaren Christian Henrik von Schnell som några år tidigare köpt gården. 

1905 såldes gården till Stockholms stad.8 

Figur 5. Kvarnbyggnaden vid Årstabäcken, foto mot öster. I bakgrunden, bakom träden, skymtar byggnaden 
uppe på berget som även syns på omslagsbilden. Foto Almberg och Preinitz oktober 1929. SSM_10030101 
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Den häradsekonomiska kartan från 1917–1934 är en av de mer detaljrika kartorna och berättar om 

äldre bebyggelse, markförhållanden, vägar, Årsta gårds underlydande torp med mera, se figur 4. Även 

1951 års ekonomiska karta är en betydelsefull historisk källa, se figur 14. Nordost om Årsta gård syns på 

båda dessa kartor samt äldre fotografier en byggnad med trädgård. Byggnaden är även med på 1861 års 

topografiska karta och uppfördes sannolikt under 1800-talets första hälft, se bilaga 3. På Oscar Bladhs 

flygfoto från 1934 syns byggnaden tydligt, se omslagsbild.9 Den var belägen uppe på berget öster om 

kvarnen och en trappa ledde från byggnaden ned till bäckravinen. 

Ytterligare bebyggelse i form av ekonomibyggnader har funnits i Årsta gårds närhet, bland annat i 

det undersökta områdets västligaste del i anslutning till gravfältet (RAÄ 17). Dessa byggnader revs 

troligen under 1900-talets början men har lämnat spår efter sig i form av olika trädgårdsväxter. Det är 

tydligt att många av de mindre byggnaderna i Årstaskogen och på Årsta holmar som framträder i äldre 

kartor har rivits under 1900-talet. 

På senare tid har två utegym samt lekplatsen Trollparken tillkommit i Årstaskogen. 

Årsta holmar 

Årsta holmar utgörs idag av en närmast sammanväxt holme men har som namnet antyder bestått av 

flera öar, närmare bestämt tre. Den högsta, bergiga sydöstra delen av Årsta holmar bröt havsytan för 

cirka 3 000 år sedan. Vid vikingatidens början, ca 800 e Kr, bestod Årsta holmar av två mindre holmar 

som 500 år senare, omkring år 1300 blev tre. Under denna period hade den branta bergiga holmen i 

sydöst blivit obetydligt större, medan den flackare holme som senare kom att bebyggas, hade ökat 

mycket i storlek. Nordost om dessa holmar hade en mindre holme och en liten kobbe rest sig över 

havets yta, se bilaga 4. 

Figur 6. Petrus Tillaeus karta över Stockholm från 1733 är en detaljrik och mycket exakt karta från denna tid. 
Årsta holmar är här namngivna och användes sannolikt av Årsta gård som betesmark. Söder om Årstaviken 
anges ingen större information. Observera att bilden är orienterad med norr åt höger. SSA 
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Holmarna var troligen obebyggda fram till 1700-talets början och användes sannolikt länge som 

betesmark under Årsta gård. Som Tillaeus karta från 1733 visar kallades holmarna i början av 1700-talet 

Ahlholmen, Bergsholmen och Lillholmen, se figur 6. En av de tidigaste kartorna som visar holmarnas 

namn är en över Brännkyrka socken från 1689 där åtminstone Bergholmen är namngiven. Genom 

historien har holmarna även gått under andra namn.  

År 1737 sålde ägaren av Årsta gård holmarna till kanslijunkaren Carl Reinhold Berck. Ett par år senare 

sålde Berck vidare holmarna till systern Christina Brita, gift Robsahm. Hon lät under 1740-talet uppföra 

Årsta holmars manbyggnad med tillhörande gårdsbebyggelse på den västra holmen, Alholmen. Gruppen 

Figur 7. Charta öfwer Sätesgårdarne Årsta och Zackrisberg upprättad 1748–1749. Kartan visar, om än 
symboliskt, att Årsta holmar nu är bebyggda samt att holmarna är sammanlänkade med vägbankar eller broar. 
Det är även denna karta som tycks vara den tidigaste att tydligt visa Årsta gårds utbredning och 
markförhållanden. Trägård, Ladugård och Qvarn är utmärkta på kartan tillsammans med gårdsbyggnader, de 
inhägnade inägorna samt den Bergländiga Beteshagen norr om gården. LMV akt A12:112 
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av holmar gick vid denna tid även under det gemensamma namnet Robsams holmar, vilket syns på 

1748–1749 års karta, se figur 7. Kartan visar även att holmarna då var sammanlänkade med broar eller 

bankar. Vid slutet av 1700-talet var gården försedd med tobaksplantage och trädgårdar med orangeri, 

drivhus och hundratals fruktträd.10 Då hade en period med omfattande trädgårdsverksamhet inletts. 

Dessförinnan var växtligheten på holmarna dock sannolikt starkt begränsad, vilket äldre kartor vittnar 

om. 

Holmarna bytte därefter ägare med täta mellanrum. Märta Helena Reenstierna besökte Årsta holmar 

frekvent och omtalar de praktfulla trädgårdarna i sina dagböcker. I mitten av 1800-talet köptes gården av 

Gunnar Olof Hylthén-Cavallius som enligt hans egna kommentarer då var förfallen och igenväxt. 

Hylthén-Cavallius rustade upp gården och lät anlägga trädgårdar i engelsk stil på alla tre holmarna. Träd 

planterades utmed de slingrande gångvägarna och även en storskalig trädskola anlades för uppdrivning 

av träd.11 Vid denna tid och en bit in på 1900-talet nyttjades partier av de tre holmarna även som åkrar 

vilket bland annat framträder på en karta upprättad åren 1903–1904, se bilaga 5. Kartan ger en detaljerad 

bild av både Årsta holmar och bebyggelsen omkring Årsta gård. Bland annat syns att nästan hela 

Alholmen används som odlingsytor och att ett stort antal växthus är förlagda till holmens södra del.  

År 1886 köptes Årsta holmar in av Stockholms stad. De omfattande odlingarna och trädgårdarna 

fortsatte drivas av de trädgårdsmästare som bodde och verkade på holmarna ända fram till 1950-talet. 

1946 revs de flesta av gårdens ekonomibyggnader och efter att den siste trädgårdsmästaren lämnat 

holmarna förföll även växthusen, se bilaga 6. Årsta holmars bebyggelse har historiskt nästan uteslutande 

varit koncentrerad till Alholmen. På Bergsholmens topp fanns dock tidigare en stuga som stod kvar 

åtminstone till 1960-talet. Efter att den siste trädgårdsmästaren flyttat från Årsta holmar användes 

holmarna bland annat för båtreparationer och -uppläggningsplats. Sedan 1999 är gården privatägd och 

används för utbildning i taktil behandling. 

Figur 8. Flygfoto över Årsta holmar från sent 1920-tal, strax innan den första Årstabron invigdes 1929. I bilden 
syns en omfattande trädgårdsverksamhet på Alholmen med växthus och odlingsytor. Även stugan på 
Bergsholmens topp är väl synlig. Jämför även med 1917–1934 års häradsekonomiska karta, se figur 4. Okänd 
fotograf, sent 1920-tal. 
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Årsta holmar har genom landhöjning och succesiv utfyllnad under de senaste 300 åren växt alltmer 
samman. Idag upplevs de som en stor holme men med stora sanka partier. Under slutet av 1920-talet 
byggdes den första av Årstabroarna, de två järnvägsbroarna som löper parallellt över Årsta holmar och 
över gården.12 2005 invigdes den andra av broarna. 

Torpet Dianelund 

Dianelund är ett litet torp från 1800-talet och ligger i Årstaskogens östra del. Torpet lydde tidigare under 

Årsta gård och användes under 1800-talet som stubinfabrik.13 Kartan från 1903–1904 visar den västra 

delen av torpets jordbruksareal som tidigare bredde ut sig åt både väster och öster, se bilaga 5. Allra 

längst i öster, i anslutning till Skanskvarns koloniområde, fanns ytterligare bebyggelse, synlig på 1951 års 

ekonomiska karta, se figur 14.  

Under 1980-talet genomgick torpet en omfattande interiör renovering. Vissa yttre delar förändrades 

och den inbyggda verandan som uppfördes omkring 1920 revs. Idag ingår torpet i och förvaltas av 

Dianelunds koloniträdgårdsförening och används som förenings- och möteslokal.14 I maj 2013 utsattes 

byggnaden för en anlagd brand vilken medförde allvarliga skador. Merparten av byggnaden kunde dock 

räddas och den återställdes därefter enligt Stadsmuseets anvisningar.15 

Torpet Sköntorp 

Sköntorp var ett torp, beläget strax öster om Årsta gård och lydde under densamma. Torpet uppfördes 

under 1800-talet och bestod då och under nästan hela 1900-talet av en huvudbyggnad med flera uthus. 

Bland ekonomibyggnaderna kan nämnas fiskarstugan som låg i bergssluttningen ned mot Årstaviken, se 

Figur 9. Dianelund, foto mot norr. I dörren står en kvinna som troligen var dåvarande hyresgäst av torpet. 
Trädgården är tätt planterad med olika typer av buskar och blommande perenner. I bakgrunden skymtar 
Södermalm. Foto Gösta Selling 1928 
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figur 11. Liksom torpet var fiskarstugan och ett större område däromkring rikligt planterade med nytto- 

och prydnadsbuskar samt andra trädgårdsväxter. Torpet var försett med fruktträdgård och åkermarker 

vilket, syns på kartor från 1900-talets första hälft.  

Under slutet av 1900-talet stod torpet övergivet och var i förfall. 1969 gjorde Stadsmuseet en 

fotodokumentation av torpet inför en planerad rivning.16 Rivningen genomfördes aldrig, men den 16 

november 1996 brann huvudbyggnaden ned och idag finns bara husgrunden kvar. Även de tillhörande 

ekonomibyggnaderna har rivits. 

Koloniområden i Årstaskogen 

Under 1900-talets första årtionden anlades flertalet koloniområden runtom i Stockholm. Idéerna om att 

erbjuda odling på små lotter till stadsinnevånarna spred sig framför allt från Tyskland och Danmark men 

hade sin grund i trädgårdsstadens ideal. Tankarna fördes till Stockholm av den politiskt intresserade 

sjuksköterskan Anna Lindhagen, boende på Södermalm. Hon var en av dem som etablerade 

koloniströrelsen i staden och förmådde myndigheterna att ställa markområden till förfogande för 

koloniträdgårdar.17  

Figur 10. Sköntorp mot norr. Manbyggnaden var belägen intill den väg som ännu finns kvar. Väster om 
byggnaden, till höger i bild, breder fruktträdgården ut sig. I förgrunden syns hörnet av den åker där Årstalidens 
koloniområdes södra del idag är beläget. Foto Margareta Cramér 1969. SSM_10029969 
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År 1917 anlades två koloniområden i Årstaskogens östra delar och under 1980-talet tillkom ytterligare 

ett. Syftet var från början att erbjuda stadens barnfamiljer möjlighet till att odla för husbehovet och att 

göra dem självförsörjande på frukt och grönsaker. Därför var det till en början reglerat att 80% av lotten 

skulle utgöra odlingsytor.18 

Dianelunds koloniträdgårdsförening 

Det större området, Dianelunds koloniträdgårdsförening, anlades på torpets tidigare åkrar i väster och 

försågs ursprungligen med 179 lotter. Då utgjorde det en del av koloniträdgårdsföreningen Ensta-

Sundsborg som omfattade flera större koloniområden sydväst om Skanstull. 1920 bildades Dianelunds 

koloniträdgårdsförening som enskild förening. Antalet lotter har under de hundra år som förflutit  

reducerats till 32 stycken. Torpet Dianelund, vilket koloniområdet är namngivet efter, används sedan en 

tid som föreningens verksamhetslokal.19 

Skanskvarns koloniträdgårdsförening 

Det mindre av de två koloniområdena anlades som Koloniföreningen Stugan och försågs med 40 lotter 

varav merparten snart bebyggdes med stugor. I samband med att en kraftledning drogs över området på 

1930-talet togs flera av lotterna bort och ytterligare reducering av området skedde när nuvarande 

Värmdö gymnasium byggdes under 1940-talet. Koloniföreningen Stugan ombildades 2005 till 

Figur 11. I sluttningen ned mot Årstaviken låg tidigare Sköntorps fiskarstuga. Idag finns grundmuren kvar liksom 
spår i form av nytto- och prydnadsväxter, däribland vintergröna, plommonträd och schersmin. Margareta 
Cramér 1969. SSM_10029970 
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Skanskvarns koloniträdgårdsförening, namngiven efter den närbelägna kvarnen vid Skanstull, och består 

idag av 23 lotter.20  

Årstalidens koloniträdgårdsförening 

Ett av Stockholms yngre koloniområden anlades 1985 på Sköntorps jordbruksmarker öster och söder om 

gården. Koloniområdet kallades till en början Sköntorps fritidsträdgårdar, men fick snart därefter 

namnet Årstalidens koloniträdgårdsförening. Området försågs vid planläggning med 39 stycken lotter 

utan stugor.21 

Skogsborg 

Sydväst om Sköntorp låg under 1900-talets första hälft gården Skogsborg. Den uppfördes troligen under 

sent 1890-tal men revs på 1940-talet när punkthusen utmed Ottsjövägen uppfördes. Skogsborg var en 

lägenhet under Årsta gård och på 1920-talet bodde arbetskarlen Johan Alexius Dahl (1888–1926) och 

Anna Lydia Augusta Dahl (1882–1922) på gården.22  

Årstablick 

Under sent 1930-tal byggdes caféet Årstablick uppe på bergshöjden, norr om nuvarande Årsta IP, mitt i 

Årstaskogen med utblick mot Årstaviken och Södermalm, se figur 13. Caféverksamheten drevs under 

1940- och 1950-talen och brann ner under tidigt 1980-tal. Namnet Årstablick övertogs då av en 

dansförening vars dansbana ligger strax söder om platsen för Sköntorp.  

Figur 12. Kolonistuga med nyanlagd trädgård vid Dianelunds koloniträdgårdsförening. Okänd fotograf, omkring 
1920. SSM_10022260 
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Båtklubbar 
Utmed Årstaskogens strand har tre båtklubbar etablerats under 1900-talet. Invid Årstabäckens mynning 

i Årstaviken är två av klubbarna belägna. Öster om åmynningen ligger Årstadals båtklubb (ÅDBK), 

bildad 1948, och väster om utloppet ligger Årsta gårds båtsällskap (ÅGBS), bildad 1966. På platsen för 

ÅGBS har dock funnits bryggor åtminstone sedan mitten av 1700-talet vilket framkommer i 1748–1749 

års karta. I områdets ostligaste delar, strax öster om Dianelund och delvis inom det undersökta 

områdets gräns, ligger Dianelunds båtklubb som bildades 1924.23 

Figur 13. Flygfoto mot sydost över Årstaskogen och caféet Årstablick, beläget uppe på branten med utsikt över 
Årstaviken och Södermalm. Bland den täta skogen skymtar gångvägarna. Foto Oscar Bladh 1939. 
SSM_10029959 
 
 

Figur 14. 1951 års ekonomiska karta visar bland annat caféet Årstablick. Rektifierad och försedd med det 
undersökta områdets gräns. LMV 
 



ÅRSTASKOGEN OCH ÅRSTA HOLMAR 

 16 

3. Nuläge och resultat 
Nedan presenteras resultatet av den genomförda undersökningen rörande de fornlämningar och andra 

kulturhistoriska spår som påträffats inom det aktuella området. Det bör påpekas att många av de 

lämningar som identifieras som fornlämningar sammanfaller med vad som även mer allmänt betecknas 

som spår i det kulturhistoriska landskapet. Exempel på detta kan vara husgrunder. 

Årstaskogen och Årsta gård 

Söder om Årstaviken består det planerade naturreservatet Årstaskogen av stora områden med berg i 

dagen som sluttar brant ned mot viken i norr. Bergsknallarna är omgivna av sprickdalar med morän. I 

sprickdalen in mot Årsta gård finns lera och även söder om gården finns stora områden med lera som 

når fram till och omfattar nuvarande Årstafältet, se bilaga 7. Den historiska kulturmiljön i området 

utgörs främst av lämningar med nära koppling till Årsta gård. De förhistoriska gravarnas placering 

tillsammans med gårdsnamnet daterar den sammantagna kulturmiljön till yngre järnålder.  

Fornlämningar  

Stora delar av de höga bergspartierna i Årstaskogen ligger på omkring 30 m ö h. med enstaka höjder på 

omkring 50 m ö h. Stenyxor har hittats längst in i viken på Årstafältet, men inom det område som 

planeras bli naturreservat har hittills inga föremål eller boplatser från stenåldern påträffats, se bilaga 1. 

På ett höjdparti nordväst om Årstabäcken och Årsta gård finns tre grupper med gravar (RAÄ 16:1–4, 18:1–

3, 19:1–3) samt ett gravfält (RAÄ 17:1). Gravarna utgörs av stensättningar och högar och kan sannolikt 

dateras till yngre järnålder. Gravarna och gårdsläget har en nära relation till varandra och följer ett 

mälardalskt mönster med gravar och gårdsläge nära varandra. 

Gravarna (undantaget RAÄ 19:1–3) och gravfältet har en tydlig exponering söderut med en 

utbredning på sydsluttningen av höjdpartiet väster om vattendraget. RAÄ 16:1–4, 17:1 och 18:1–3 är 

troligtvis Årstas gårdsgravfält och det nuvarande gårdsläget är sannolikt identiskt med det förhistoriska. 

Figur 15. Bäckravinen och ruinerna från kvarnen, bild mot sydost. Foto Daniel Hofling 2017-09-22 
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Exponeringen av gravarna är mot de öppna produktionsmarkerna i söder. Den norra ytan mot 

Årstaviken är skogbevuxen med mycket uppstickande hällmark och en brant sluttning mot stranden. På 

en höjd, vid vikens inlopp finns tre gravar (RAÄ 19:1–3), varav den största utgörs av en hög med 

kantkedja som är 12 meter i diameter och 1 meter hög. Graven har haft en annan exponering än de åt 

söder och därigenom hävdat marken innanför åmynningen med adressering till de förbifarande på 

Årstaviken – en för Mälardalen inte helt ovanlig strategi gällande placering av gårdens gravar. De övriga 

två är mindre stensättningar med osäkra begränsningar. 

Gravarna är genomgående mycket slitna. RAÄ 17:1 skall enligt FMIS utgöras av ett gravfält med 13 

anläggningar. Vid föreliggande inventering var dessa anläggningar mycket svårfunna. Marken är kraftigt 

överväxt och delvis utsatt för sentida påverkan. Detsamma gäller vid RAÄ 16:1–4 samt RAÄ 18:1–3. De 

registrerade anläggningarna är också här svåra att återfinna. Dock syns vissa osäkra stensättnings-

liknande anläggningar vid andra lägen än de registrerade. Läget för gravfältet och de något perifera 

gravarna talar för att dessa ursprungligen har utgjort ett sammanhängande gravfält med en anknytning 

till Årsta gård. 

Under 1300-talet skar fortfarande en djup vik in mot platsen för den nuvarande gården. I 

bäckravinen, strax ovanför vikens 1300-talsstrand finns lämningar efter kvarnen som legat under Årsta 

gård (RAÄ 202:1), se bilaga 2. Lämningar finns även av ytterligare byggnader samt fördämningsvallar till 

kvarndammen. Kvarnen och tillhörande lämningar är registrerade med den antikvariska bedömningen 

”Övrig kulturhistorisk lämning”. Kvarnen utgörs av en 12 x 8 meter stor stengrund som är bevarad till 

0,8–3,0 meters höjd. Sydväst om kvarnen finns en 18 x 9 meter stor husgrund, vilken utgör resterna av 

mjölnarbostaden. Nordost om kvarnen finns en 27 meter lång sidofördämningsmur som ansluter till 

dammuren som finns bevarad till 17 meters längd. En kvarn i Årsta omtalas redan 1436, men om den 

legat på samma plats är inte känt.24  

Frånsett området i anslutning till Årsta gård har inga förhistoriska fornlämningar framkommit i 

föreliggande inventering i Årstaskogen. En mindre terrassering (obj. 631) med oklar ålder finns i  

Figur 16. Bäckravinen och RAÄ 202, bild mot nordost. 
Foto Lars Andersson 2017-09-22 

Figur 17. Sannolikt en terrassering för en husgrund. 
Oklar ålder, obj. 631. Foto Lars Andersson 2017-09-22 
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närheten av Orrfjärdsgränd, se figur 17. 

Lämningen utgörs sannolikt av en 

terrassering för en husgrund. Den är 

sannolikt sentida, men finns inte belagd på 

något historiskt kartmaterial. Inget synligt 

spisröse eller annat sentida material finns i 

anknytning till lämningen. Inom området 

finns inga säkra fornlämningar. 

Kulturhistoriskt landskap 

Årstaskogen består i huvudsak av naturlig 

blandskog, men i området kring Årsta gård 

finns vissa spår av äldre betes- och 

odlingslandskap. Norr om gården består 

topografin av branta och delvis karga berg 

med en vegetation präglad av tallar med 

inslag av äldre ekar. Området är även till 

stora delar beväxt med sly vilket visar att 

området tidigare betats. Det är detta 

område som på 1748–1749 års karta anges 

utgöra bergländig beteshage. 

I anslutning till gravfältet, på bergets 

topp där marken planar ut och flera 

byggnader var placerade under 1900-talets 

början, finns äldre kulturväxtlighet i form 

av snöbär, rosor, lärk och fläder. En äldre 

ek finns även i detta område. 

Flertalet av de mindre uthus och andra 

byggnader i området omkring Årsta gård, och som är utritade i den häradsekonomiska kartan, har under 

1900-talet rivits eller brunnit ned. På många av platserna syns spår som fortfarande vittnar om den 

tidigare bebyggelsen. I några fall finns husgrunderna kvar, men oftast är det växtligheten som skvallrar 

om att människor bott och verkat på platsen. 

Området utmed bäckfåran är beväxt av ädellövskog med mycket storväxta träd av arterna ask, lönn, 

ek och alm med inslag av lärk. Bäcken kantas även av prydnadsbuskar. Efter 2006–2007 års restaurering 

av bäcken är ravinen och kvarnruinerna återigen till stor del igenväxta av sly. Öster om Årstabäcken 

fortsätter ädellövskogen längs kanten av berget. Här är flera av träden grova och ek och lönn dominerar. 

Ytterligare partier med ädellövskog präglar delar av området närmast väster om Årstabäcken med inslag 

av grövre ek. 

På den plana ytan uppe på berget öster om bäcken återfinns trädgårdsväxter i form av rosor, 

häggmispel, oxbär och hagtorn som sannolikt utgör resterna av den trädgård som tillhörde byggnaden 

vilken tidigare fanns på berget. Mot öster övergår vegetationen därefter i talldominerad skog. 

De äldre vägarna, som i första hand tydliggörs i häradsekonomiska kartan från 1917–1934, är till stor 

del fullt bevarade och överensstämmande med dagens. Under Årstaskogen finns flera bergrum som dels 

begagnas av Stockholms Vatten och Avfall och dels utgörs av militära bunkersystem. Utmed 

strandpromenaden finns omkring fem stycken stängda öppningar till dessa bergrum. Stranden mot 

Årstaviken består i övrigt till allra största del av naturstrand med inhemsk växtlighet men med inslag av 

för området vanliga kulturväxter som rosor, snöbär och hagtorn. 

  

Figur 18. I området norr om Årsta gård, i äldre kartor kallat 
”bergländig beteshage”, finns spår av äldre betes- och 
odlingslandskap. Äldre ekar i den i övrigt talldominerade 
skogen utgör karaktärsträd för att området betats. I bilden 
syns även en stor lärk. Foto Daniel Hofling 2017-09-22 
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Årsta holmar 

Genom landhöjning och utfyllnader under de senaste 300 åren har holmarna vuxit ihop till en holme, 

med idag stora sanka partier som visar var det tidigare varit vatten. Årsta holmar är ännu mestadels 

beläget på en mycket låg nivå med större delen under 5 m ö h. Stora delar är direkt vattenanknutna. På 

den geologiska kartan framträder de tre holmarna som områden med berg i dagen omgivna av morän 

och åtskilda av organisk jord/torv. Närmast Alholmen finns också ett stråk med lera, se bilaga 7.  

De tre holmarna har mycket olika karaktär. Alholmen präglas i hög grad av den äldre bebyggelsen 

och det halvöppna kulturlandskap som vittnar om gårdens tidigare odlingsverksamhet. Den bebyggda 

holmen har dock påverkats starkt av de två broarna. Bergsholmen och Lillholmen är mer präglade av 

den täta vegetationen som både är av naturlig och planterad karaktär. En enkel stig finns numer över de 

sanka markerna i norr mellan Alholmen och Lillholmen. Bergsholmens övergångar till både Alholmen 

och Lillholmen utgörs av enkla träbroar/spångar som leder över dikena vilka ännu skiljer holmarna åt. I 

de igenväxande vikarna mellan holmarna och utmed dess stränder växer aldominerad fuktlövskog med 

karaktär av naturskog med lång, obruten succession.25 

Årsta holmar utgör fågelreservat och är belagt med tillträdesförbud under delar av året. Holmarna 

nås enbart med båt och trafikeras av eldriven färja under sensommaren. 

Fornlämningar  

Inga förhistoriska lämningar är kända eller har upptäckts vid föreliggande inventering. De kända 

lämningarna utgörs främst av marina lämningar samt bebyggelse och kulturlager knutna till Årsta 

holmars gård. En lämning är klassad som fornlämning (RAÄ 669) och utgörs av ett utfyllnadslager vid 

gårdsbebyggelsen. Lämningen är belägen i vattenområdet norr om den bebyggda delen av holmen och 

innehåller keramik från 1700- till 1900-talet. Lämningen påträffades vid den arkeologiska utredning som 

gjordes 1995 inför byggandet av ”tredje spåret” och en ny järnvägsbro över Årsta holmar. Den omfattade 

Figur 19. På holmarna finns välbevarade slingrande gångvägar. Mellan holmarna, och över dikena som skiljer 
holmarna åt, leder stenskodda bankar och enkla träbroar. Gångvägarna kantas av kraftiga lindar, askar, pilar, 
almar och lönnar. Foto Daniel Hofling 2017-09-20  
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avsökning av vattenområdet och provgropar i vattnet och på land. På land grävdes tre provgropar på 

gårdstomten där fynd och djurben från 1700- till 1900-talet framkom (RAÄ 207:1). Denna liksom övriga 

lämningar är klassade som ”Övrig kulturhistorisk lämning”.  

Ytterligare tre provgropar grävdes på holmens södra del, varav två innehöll fynd med samma 

datering, se bilaga 8. I vattnet runt holmen finns ett antal fartygs-/båtlämningar, varav flertalet hamnat 

på botten i sen tid (RAÄ 649, 652–653, 655, 659, 667–668 och 860–862). På holmens sydvästra del 

registrerades också en brygglämning (RAÄ 665) och ett ca 10 x 20 m stort område där jordmassor som 

innehöll mycket lergods hade dumpats (RAÄ 666). Öster om Årsta holmar har ett antal pålar påträffats 

(RAÄ 660).26 

Vid föreliggande inventering framkom ett flertal lämningar av bebyggelse. Dessa återfanns i västra 

delen av området och utgjordes mestadels av gjutna grunder till växthus. Det bebyggda området har 

sannolikt varit större än vad som framgår på inmätningsplanen, vilket flertalet äldre kartor visar på. 

Inom östra delen av holmarna framkom enstaka sentida anläggningar, bland annat ett skyttevärn (obj. 

233) från tiden kring 2:a världskriget.  

Årsta holmar innehåller förvisso inga förhistoriska lämningar men det finns bevarade kulturlager 

från 1700-tal och framåt. 

Kulturhistoriskt landskap 

Av Alholmens tidigare omfattande bebyggelse är endast huvudbyggnaden och flygelbyggnaderna 

bevarade tillsammans med några sentida skjul. I området finns dock lämningar som vittnar om flera av 

de rivna byggnaderna, jämför bilaga 6. Källaren (nr 5) är delvis bevarad med dess djupa grundmurar. Av 

boningshuset och brygghuset (nr 6 respektive 7) syns idag inga spår. På platsen för den västra 

uthuslängan (nr 8) finns mindre tydliga rester av den tidigare grundmuren. Av redskapsboden, 

dasslängan och f d stallet (nr 9 och 10) finns inga spår bevarade. Växthusen är de byggnader som lämnat 

tydligast spår i landskapet. Bortsett från det norra (nr 11), där spår saknas,, är de terrasserade sten- och  

Figur 20. På Lillholmen finns ett skyttevärn från tiden kring 2:a världskriget, objekt 233.  
Foto Daniel Hofling 2017-09-20 
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betongmurarna från växthusen på holmens sydvästra del (nr 12–14) till stor del bevarade (obj. 216). Även 

strax norr om dessa tidigare växthus finns gjutna grundmurar från det tidigare trädgårdsmästeriet. Äldre 

kartor och fotografier visar dessutom att ytterligare odlingsbäddar och växthus har funnits i anslutning 

till nuvarande grundmurar men dessa saknar idag bevarade rester. 

Denna västra del av Alholmen är kraftigt igenvuxen, men äldre växtlighet och strukturer är skönjbara 

i landskapet och minner om den engelska parken och trädgårdarna. Vegetationen utgörs av flertalet 

storväxta och gamla parkträd av arterna ask, lind, pil, hästkastanj och lönn. I anslutning till växthusen 

finns en mängd trädgårdsväxter i form av snöbär, vinbär, try, rosor, syren och olika typer av perenner. I 

övrigt präglas området i hög grad av lövsly. Delar av de äldre gångstigarna, som sannolikt i första hand 

brukades under trädgårdsmästeriets tid, går ännu att urskilja, men de är delvis igenväxta. I nordvästra 

strandkanten finns ett stenskott äldre bryggfäste flankerat av två kraftiga pilar. Den långa bryggan syns 

på ett flygfoto från 1920-talet och på 1917–1934 års karta men togs bort omkring 1930, se figur 4 och 8. 

Alholmens centrala partier, från manbyggnaden mot sydväst, utgör tidigare odlingsmark men präglas 

idag av öppna ängsytor. Gångvägen från färjeläget som löper diagonalt över de öppna gräsmarkerna är 

en sentida sträckning. Tidigare har gångsystemet på Alholmen varit rätvinkligt i förhållande till gården 

med en gångväg utmed manbyggnadens mittaxel, se bilaga 3, 5 och 6. Stora delar av Alholmen har 

påverkats starkt under bygget av nya Årstabron och vid restaureringen av den äldre.  

Gångvägen över till Bergsholmen utgörs av en stenskodd vägbank kantad av äldre lindar, pilar och 

lönnar. Som namnet antyder präglas holmen av berg i dagen som särskilt dominerar den sydvästra 

delen. Utmed holmens södra sida dominerar tall som i flera fall är av hög ålder. På östra sidan är 

jordtäcket tjockare och här finns en relativt tät lövskog dominerad av lönn med inslag av bland annat ek, 

rönn, lind och alm. Mot norr är berget brant och enstaka lövträd står nedanför branten. På holmens 

sydöstra del finns spår av en fruktträdgård med krikon, slån och äpple. De äldre gångvägarna, synliga på 

1917–1934 års karta, är huvudsakligen välbevarade. På Bergsholmens centrala och södra delar har odling 

Figur 21. Alholmens västra del präglas av dels terrasserade grunder från de tidigare växthusen, dels de stora 
parkträden som planterades som del i den engelska parken. Bland träden återses lind, hästkastanj och lönn. 
Området är kraftigt igenväxt av sly. Foto Daniel Hofling 2017-09-20 
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tidigare förekommit, bland annat synligt på 1903–1904 års karta, se bilaga 5. På platserna finns idag 

terrasserade odlingsbäddar bevarade med en mängd olika typer av odlade växter, däribland syren, oxbär, 

snöbär, äpple, liguster, rosor, try, amerikansk hagtorn, rosenspirea, ormbunke och hallon. 

På bergets topp finns vissa rester från stugan som stod kvar till åtminstone 1960-talet. Upp till 

stugans plats leder en delvis stenskodd gångväg och där berget planar ut finns rester av byggmaterial i 

form av tegel och cement. Växtlighet bestående av häggmispel, syren och måbär finns på platsen.  

Även över till Lillholmen utgörs gångvägen av en bank uppbyggd av sten och med en enkel träbro 

över diket. Som i äldre tider har Lillholmen under de senaste åren periodvis betats. Därför har området 

omväxlande öppna gräsytor och ytor med storväxta ädellövträd, till exempel ask och lind. På den 

centrala delen av Lillholmen finns en gammal slåtteräng och betesmark, vilken är tydligt markerad på 

flera äldre kartor. Marken har även fungerat som åker under vissa perioder.  

I den gamla åkerns östra del finns en äldre fruktträdgård med krikon, stora päronträd och gamla 

fläderbuskar. På platsen finns även andra kulturväxter, däribland måbär, hassel, snöbär och rosor. 

Utmed holmens norra kanter växer stora askar och lindar på rad. 

Torpet Dianelund 

Torpet Dianelund, uppfört under 1800-talet, utgörs av en närmast kvadratisk stuga i ett plan med en 

utbyggnad i nordväst. Den timrade stommen vilar delvis på en gråputsad gråstenssockel, delvis direkt på 

mark. Fasaderna utgörs av stående locklistpanel målad i faluröd slamfärg. Tälttaket är täckt med 

enkupigt lertegel. Knutar, fönstersnickerier, omfattningar och dörr är vitmålade. Mot Årstaviken i norr 

finns en sentida altan med storslagen utsikt mot Årstaviken och Södermalm. 

Torpet omges av en stor trädgård av traditionell karaktär, inhägnad med rödmålat spjälstaket. 

Växtligheten domineras av äldre tallar med inslag av frukt- och andra lövträd. Buskskiktet utgörs av 

snöbärsbuskage, rosor och syrener. I trädgården finns även perennrabatter. I tomtens västra del finns ett 

rödmålat, tidigare grönmålat, utedass med pulpettak samt en sentida friggebod. 

Figur 22. På alla tre holmarna finns tydliga spår av tidigare odlingar. Denna rektangulära yta på Bergsholmen 
omges av buskage av rosenspirea och snöbär. Foto Daniel Hofling 2017-09-20 
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Idag används torpet för Dianelunds koloniträdgårdsförenings verksamhet. Väster och öster om 

tomten fanns till 1900-talets början odlingsarealer tillhörande torpet. Idag präglas de östra av slyig 

ungskog. I anslutning till Skanskvarns koloniträdgårdsområde, på platsen där ett antal mindre uthus 

fanns fram till 1900-talets mitt, syns idag tydliga spår av tidigare bebyggelse i form av terrassmurar, 

stengrunder, en betongtrappa samt förväxta prydnadsbuskage.  

Torpet Sköntorp 

Platsen där Sköntorp tidigare låg uppvisar Årstaskogens kanske tydligaste spår av tidigare bebyggelse 

och odlingsverksamhet. De olika ekonomibyggnadernas och uthusens placeringar är tydligt 

igenkännbara i en jämförelse med äldre kartor. Den i föreliggande inventering inmätta begränsning av 

bebyggelselämningar (obj. 621) visar de synliga delarna, men det kan finnas flera lämningar under 

markytenivå. I marken skymtar manbyggnadens grund och i omgivningarna finns stora delar av 

trädgården bevarad i form av bärbuskar, hamlade träd, öppen ängsmark, krikonsnår, hasselbestånd, 

prydnadsbuskar och rader med flertalet äldre fruktträd. Bland arterna finns päron, äpple, plommon, 

vinbär, krusbär, berberis, sibirisk ärtbuske, fläder, rosor, slån, parkolvon, hagtorn med mera. Krikon 

uppträder i huvudsak som stora snår omkring den öppna gårdsmarken.  

I sluttningen mot norr finns stengrunder och trädgårdsväxter som tydligt vittnar om läget för de 

tidigare ekonomibyggnaderna. På platsen för fiskarstugan finns en bevarad grundmur, syrener, 

plommonträd, schersmin, snöbär och utbredda mattor av vintergröna och smultron. I närheten ligger 

även en källargrund. Genom torpets marker löper smala, grävda, och delvis igenväxta, diken som når 

ända ned till Årstaviken. Diket finns utmärkt på kartor från 1900-talets början. 

Till torpmiljön hör också rester av gammal åker- och ängsmark. Söder om torpets trädgård breder 

dess tidigare jordbruksarealer ut sig. Delar av dessa utgör idag parkmark med inslag av berg i dagen och 

ligger i nära anslutning till sentida bebyggelse. Öster om parken stiger topografin i ett kargt och 

naturpräglat bergslandskap med vegetation dominerad av tall med inslag av rönn, en och björk. 

Nedanför bergets norrsluttning finns enstaka storväxta granar. 

Figur 23. Torpet Dianelund, foto mot norr. Foto Daniel Hofling 2017-09-22  
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Koloniområden i Årstaskogen 

I Årstaskogen finns tre stycken koloniområden. De två äldre Dianelunds och Skanskvarns 

koloniområden ligger i Årstaskogens östra del. Det senare anlagda Årstalidens koloniområde är beläget i 

anslutning till Sköntorp. 

Dianelunds koloniträdgårdsförening 

Dianelunds koloniområde omges av högväxt blandskog som gör sig påmind i några av de yttre 

trädgårdarna där det finns stora tallar. Området uppvisar en äldre karaktär tack vare att merparten av 

stugorna är ovanligt välbevarade. Stugorna innehar till stora delar sin ursprungliga volym och de flesta 

har liggande enkelfasspontpanel, vilket sannolikt utgör områdets ursprungliga byggnadsskick. Även 

trädgårdarna uppvisar en traditionell karaktär med äldre fruktträd. Genomgående för området är även 

att trädgårdarna är omgärdade av rödmålade spjälstaket med vita grindar. 

Skanskvarns koloniträdgårdsförening 

I Årstaskogens östligaste del ligger Skanskvarns koloniområde i ett smalt bälte ovan den branta 

nordsluttningen mot Årstaviken. Några av lotterna ligger utanför den planerade gränsen för reservatet. 

Stugorna, som i detta område är av samma ålder som de i Dianelunds, uppvisar en något mer förändrad 

sammansättning med högre variation i fasader. Gemensamt med Dianelunds koloniområde är de 

rödmålade spjälstaketen försedda med vita grindar. Även Skanskvarns koloniområde är starkt präglat av 

en äldre karaktär med gamla fruktträd och traditionella trädgårdsväxter. 

Norr om koloniområdet sluttar berget kraftigt ned mot Årstaviken. Sluttningen präglas av 

ädellövskog med arterna alm, lind, ask, lönn och ek. 

  

Figur 24. Den bevarade trädgården vid det nedbrunna Sköntorp, foto mot öster. På bilden syns bland annat 
bärbuskar, ett stort päronträd och rader av gamla äppelträd. Foto Daniel Hofling 2017-09-22  
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Årstalidens koloniträdgårdsförening 

Öster och söder om Sköntorps trädgård breder Årstalidens koloniområde ut sig i två delar. 

Koloniträdgårdarna, som är förlagda på Sköntorps tidigare åkermark, utgörs av odlingslotter utan stugor 

och används därför huvudsakligen för nyttoodling. Det södra området omges av ett rödmålat spjälstaket, 

likt de två äldre områdena, medan den östra delen omges av ett rödmålat enkelt hagstaket med 

tvärslåar. I det östra området står en äldre ek som med sin breda och välutvecklade krona vittnar om att 

den växt i ett öppet område utan konkurrens under lång tid. 

Skogsborg 

Skogsborg var beläget mellan Sköntorp och Årsta gård och revs under 1940-talet. Idag syns få rester som 

vittnar om att människor bott på platsen. Påträffade tegelrester kan härröra från byggnaderna, men de 

tydligaste spåren utgörs av platsens kulturväxter i form av häggmispel, try, hagtorn och oxbär.  

Årstablick 

Platsen för det under 1980-talet nedbrunna caféet Årstablick uppvisar ännu en storslagen utsikt över 

Årstaviken och är försedd med några sentida parkbänkar. Den platålika ytan ligger alldeles norr om 

Årsta IP och har stora prydnadsbuskage bevarade, bestående av syren, rosor, snöbär och björkspirea. 

Utmed platåns utkanter löper en halvcirkulär gångväg från början av 1900-talet. 

Nuvarande Årstablick är beläget strax söder om Sköntorp och på torpets tidigare jordbruksmark. 

Platsen utgörs idag av en öppen gräsyta med dansbana och några rödmålade mindre byggnader 

tillhörande samma verksamhet. Platsen omges av blandskog med stora inslag av asp, björk, gran och tall. 

Båtklubbar 

Tre båtklubbar finns längs Årstavikens strand med Årsta gårds och Årstadals båtklubbar i väster på ömse 

sidor av Årstabäckens utlopp och Dianelunds båtklubb vid reservatsområdets östra gräns. Samtliga är 

instängslade och försedda med bryggor och hamnplatser. Vid Årsta gårds båtsällskap löper bryggan 

Figur 25. Stugorna vid Dianelunds koloniområde är till stor del välbevarade i volym och fasader. Trädgårdarna 
med äldre fruktträd omges genomgående av rödmålat spjälstaket med vita grindar.  
Foto Daniel Hofling 2017-09-22  
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utmed strandkanten medan bryggorna vid Årstadals och Dianelunds båtklubbar är förlagda i T-form ut i 

Årstaviken. Vid Årstadals och Dianelunds båtklubbar finns även klubbhus. Dianelunds båtklubb ligger 

delvis utanför områdets gränser. 

 

 

 

Figur 26. I den östra delen av Årstalidens koloniområde står en äldre ek. Dess storvuxna och utbredda krona 
vittnar om att den fått växa i ett öppet område under lång tid. Innan odlingslotterna anlades på 1980-talet 
utgjorde området åker under Sköntorp. Foto Daniel Hofling 2017-09-22 
 

Figur 27. Där caféet Årstablick låg under perioden 1930- till 1980-tal finns idag en enkel utkiksplats med bänkar. 
Äldre planteringar i form av syren- och spireabuskage vittnar om den tidigare verksamheten. Foto Daniel 
Hofling 2017-09-22  
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4. Värdebeskrivning och utgångspunkter att beakta 
Nedan följer en översiktlig kulturhistorisk värdering baserad på ovan presenterade kapitel. I kapitlet 

anges även ett antal åtgärder som bör vidtas och vars behov uppmärksammats under studien. 

Årstaskogen och Årsta gård 

Årstaskogen uppvisar en sammanhängande miljö med höga natur- och kulturvärden som uttrycks i de 

kulturlandskapliga lämningarnas samspel med skogen. Årstaskogen och särskilt området närmast 

omkring Årsta gård uppvisar en mycket lång historisk kontinuitet kopplad till dess tidigaste bosättning. 

Till den historiska kontexten ska det hela undersökta området ses med Årsta gård, Årstaskogen och 

Årsta holmar. En nära historisk koppling dessa områden emellan och med utgångspunkt i Årsta gårds 

förhistoriska etablering motiverar områdets mycket höga kulturhistoriska värden.  

Namnet Årsta kan i skrift beläggas till 1300-tal, men det intilliggande gravfältet förlänger platsens tid 

som kontinuerlig mänsklig boplats till yngre järnålder. Det flertalet fornlämningarna, Årstabäckens 

kvarnruiner, rester från närliggande bebyggelse, områdets äldre växtlighet samt den nuvarande gården 

utgör sammantaget en kulturlandskaplig enhet med mycket höga kulturhistoriska värden.  

Gravfältet och de övriga fornlämningarna utgör de enskilt viktigaste uttrycken för Årstas allra 

tidigaste kulturhistoria och bidrar till ett starkt pedagogiskt värde i kopplingen till nuvarande Årsta 

gård. Ett flertal av lämningarna har den antikvariska bedömningen ”fornlämning”. Vissa har dock 

bedömts utgöra ”Övrig kulturhistorisk lämning” vilket beror på att de är svårbedömda på grund av dålig 

bevarandestatus alternativt en felaktig bedömning vid tidigare inventering. Gravarna är genomgående 

mycket slitna. En noggrann inventering i samband med röjning av vegetation skulle kunna förenkla 

bedömningen av gravfältet och de enskilda gravarna. 

Figur 28. Årsta gårds historia har påverkat hela Årstaskogens och Årsta holmars historiska utveckling. Foto 
Daniel Hofling 2017-09-22 
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Årstabäcken med ruinerna efter kvarnen, fördämningsmurarna och mjölnarbostaden visar på den 

verksamhet som präglat området åtminstone sedan 1400-talet. Ruinerna är idag mycket viktiga uttryck 

för denna historiska funktion, men också för platsen som tidig boplats. Förekomsten av vattendraget har 

sannolikt varit en förutsättning för valet av den ursprungliga boplatsen. Kvarnlämningarna är i dagsläget 

bedömda som ”Övrig kulturhistorisk lämning”. Orsaken är sannolikt att de synliga lämningarna är yngre 

än 1850. Eventuellt bör en ny bedömning och en omklassning till ”Fornlämning” göras. Efter att bäcken 

och ruinerna restaurerades 2006–2007 är bäckfåran återigen igenväxt på grund av bristfälligt underhåll. 

En upprustning av platsen är nödvändig följt av regelbundet underhåll.  

Den äldre växtligheten i området kring Årsta gård bidrar till en ökad förståelse för hur olika delar i 

Årstaskogen nyttjats historiskt. De äldre ekarna i bergsmarkerna intill gården är uttryck för det 

historiskt belagda skogsbetet och tydliggör på så vis delar av Årsta gårds äldre verksamhet och 

geografiska förhållanden.  

En värdefull aspekt rörande Årstaskogen i sin helhet är det välbevarade slingrande vägsystemet. Den 

häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal uppvisar ett vägsystem som idag är i det närmaste 

oförändrat. För den historiska förståelsen av skogslandskapet är de bevarade vägarna mycket viktiga 

inslag. De visar på äldre strukturer och platser för bebyggelse även om tidigare byggnader inte längre 

finns kvar. 

Årsta holmar 

Årsta holmars bebyggelse speglar idag 1700-talets anläggande av sommarnöjen i stadens utkanter. 

Holmarnas herrgårdslika byggnader, resterna av en engelsk lustpark och omfattande odlingar för både 

husbehov och försäljning är uttryck för de välbesuttnas livsstil under 1700-talets Stockholm. Holmarna 

har genom åren genomgått stora förändringar, men den bevarade bebyggelsen, den äldre växtligheten, 

de slingrande gångvägarna, grundmurar till de rivna byggnaderna samt de öppna ängsytorna uttrycker 

Figur 29. Årsta holmars manbyggnad och flyglar är bevarade men övrig bebyggelse revs under 1900-talet. 
Årstabroarna har starkt påverkat miljön. Foto Daniel Hofling 2017-09-20 
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höga kulturhistoriska värden som förmedlar förståelse för Årsta holmars historiska utseende, funktion 

och utveckling. 

De äldre parkträden på holmarna och utmed dess gångvägar visar tillsammans med det slingrande 

vägsystemet och prydnadsbuskarna på karakteristiska inslag i den engelska parkens 

trädgårdsarkitektoniska ideal. Dessa beståndsdelar uttrycker höga trädgårdshistoriska värden. Liknande 

värden uttrycks i övriga delar som vittnar om Årsta holmars storskaliga trädgårdsmästeriverksamhet, 

vilken präglade platsen fram till 1900-talets mitt. Kvarlevande kulturväxter på alla tre holmarna 

tillsammans med växthusens grundmurar på Alholmen utgör viktiga inslag som berättar om 

trädgårdsmästeriets historiska betydelse på Årsta holmar. 

Torpet Dianelund 

Dianelund utgör ett karakteristiskt torp från 1800-talet och är i byggnadens planform och yttre 

gestaltning relativt välbevarat. Byggnadens och trädgårdens traditionella karaktär utgör tillsammans en 

enhet som uttrycker en förståelse för platsens historiska roll och utveckling. Liksom Sköntorp är 

Dianelund en mycket viktig del av Årstaskogens äldre bebyggelseenheter och vittnar om Årsta gårds 

historiskt ekonomiska och geografiska vidd. För Dianelund är dess historiska roll som stubinfabrik 

under Årsta gård en intresseväckande aspekt att belysa. 

De med ungskog nu igenväxta odlingsytorna öster om tomten bidrar tillsammans med trädgårdens 

äldre träd och buskar till agrar- och trädgårdshistoriska värden. Terrassmurarna, stengrunderna, 

betongtrappan och de förväxta prydnadsbuskagen som ligger i anslutning till Skanskvarns 

koloniområde, alldeles öster om Dianelunds åker, utgör tydliga uttryck för platsens tidigare 

bebyggelseenheter. Dessa delar bidrar på så sätt till en pedagogisk läsbarhet av platsens historia.  

Torpet Sköntorp 

Idag uppvisar miljön kring Sköntorp viktiga agrar- och trädgårdshistoriska värden. Som ett torp tidigare 

underlydande Årsta gård speglar platsen även Årsta gårds historiska godskomplex. Viktiga uttryck för 

den tidigare bebyggelsen med dess trädgårdar och jordbruksmark är bland annat husgrunder, 

bärbuskar, äldre fruktträd, prydnadsbuskage, diken och öppna gräsytor. Även parken i söder samt 

platsen där dansbanan Årstablick ligger utgör tydliga uttryck för Sköntorps äldre markförhållanden där 

både den öppna karaktären och de geografiska gränserna speglar torpets tidigare åkerarealer. Dessa 

fysiska uttryck uppvisar höga värden som på ett illustrativt sätt förmedlar en historisk läsbarhet av läger 

för det tidigare Sköntorp.  

Den stora mängden byggnadslämningar och äldre växtlighet från det tidigare Sköntorp utgör 

dessutom mycket intressanta och spännande inslag i Årstaskogens i övrigt skogspräglade natur.  

Koloniområden i Årstaskogen 

Inom området ligger två av stadens äldsta och bäst bevarade kolonistugeområden, Dianelunds och 

Skanskvarns koloniträdgårdsföreningar. Stugorna och dess trädgårdar började anläggas 1917 och idag, 

100 år senare, har områdenas begränsade förändringar lett till att de utgör viktiga uttryck för 

koloniträdgårdsrörelsens etablering och framväxt i Sverige och Stockholm. Stugornas enkla form och 

begränsning i storlek i relation till de väl tilltagna trädgårdarna är tydliga uttryck för områdenas 

ursprungliga syfte; odlingen och tillgången till egen tomt skulle underordna sig stugan.  

De enskilda områdena utgör mycket värdefulla kulturmiljöer som i sammanhängande enheter 

berättar om de sociala och stadsplanemässiga förändringar som samhället och i synnerhet städerna 

genomgick under åren omkring sekelskiftet 1900. 

Årstalidens koloniträdgårdsförening utgör ett senare tillskott. Området uttrycker såsom odlad mark 

en mycket värdefull kontinuitet kopplad till det faktum att marken tidigare utgjorde Sköntorps åkrar.  

Vid eventuella förändringar är det av stor vikt att de enskilda koloniområdena betraktas ur ett 

helomfattande perspektiv där samtliga stugor och trädgårdar ingår. 
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Skogsborg 

De fysiska uttrycken för den tidigare gården Skogsborg är idag mycket begränsade och svårigenkännliga. 

De tydligaste spåren är olika former av trädgårdsväxter vilka uttrycker relativt begränsade 

kulturhistoriska värden. 

Årstablick 

Platsen för det f d caféet Årstablick utgör en viktig utkiksplats för de som promenerar i Årstaskogen. 

Den plana ytans läge, de äldre planteringarna och det välbevarade gångsystemet uttrycker platsens 

historia som en gestaltad besöksmiljö för ett särskilt syfte. Även om caféet saknas idag vittnar de 

bevarade uttrycken om dess historia. 

Båtklubbar 

De tre båtklubbarna utmed Årstavikens strand uttrycker tillsammans ett inslag i området med lång 

kontinuitet även om klubbarna bildades först under 1900-talet. Bryggor på motsvarande plats vid 

Årstabäckens mynning har funnits i århundraden. 

  

Figur 30. Liksom Dianelunds koloniområde är Skanskvarns stugor och trädgårdar välbevarade och utgör 
värdefulla uttryck för Stockholms tidiga koloniträdgårdsrörelse. På bilden syns den östligaste delen av 
Skanskvarns koloniområde, foto mot öster. Foto Daniel Hofling 2017-09-22  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Kartans rödmarkerade ytor visar vattennivån omkring 2000 f Kr. En djup havsvik sträckte sig in i 
dalgången där Årsta gård idag ligger och vidare ut på Årstafältet. 
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Bilaga 2. Kartan visar fornlämningar i området kring Årsta gård. Kartan visar även strandlinjer ca 800 e Kr (blå 
linje) och ca 1300 e Kr (röd linje). Roterad bild. 
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Bilaga 3. Topografiska Corpsens karta uppmätt 1861, översedd 1891–1892. Årsta holmars bebyggelse och 
trädgårdar är inritade. Invid Årstabäcken finns symboler för både mjölnarbostaden och kvarnen. Strax öster om 
kvarnen, uppe på berget, finns en byggnad. Roterad bild. 
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Bilaga 4. Kartan visar Årsta holmars strandlinjer ca 800 e Kr (blå linje) och ca 1300 e Kr (röd linje).  
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Bilaga 5. 1903–1904 års karta är mycket detaljerad och visar bebyggelsen och odlingsytorna på Årstaholmar 
och i området kring Årsta gård. På Bergsholmen används flera mindre ytor för odling. Roterad bild. 
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Bilaga 6. Kartan upprättades i samband med 1979 års byggnadshistoriska inventering av Årsta holmar, utförd 
av Stadsmuseet. Den anger gårdens befintliga samt rivna hus.  
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Bilaga 7. Utsnitt ur byggnadsgeologiska kartan. DP/Map Stockholms stadsbyggnadskontor. 
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Bilaga 8. Kartan visar placeringen för de provgropar som gjordes i samband med 1995 års arkeologiska 
utredning av Årsta holmar inför bygget av nya Årstabron. Roterad bild. 
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Bilaga 9. Objektsbeskrivningar för nyinventerade objekt, se även bilaga 11–13.  
 

Objekt Sakord Beskrivning Antikvarisk bedömning 

200 Husgrund Närmast kvadratisk. Ca 7 x 8 m och 2,0 
m hög. Murarnas tjocklek ca 1,0 m. 
Kallmur. Beväxt med sly. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

201 Husgrund Rektangulär. Ca 22 x 12 m Ö-V. Gjuten 
grund. Sannolikt växthus.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

206 Grop Oval. Ca 13 x 6 m, 0,5 m djup. Synes 
utgrävd. I botten svart mylla med stort 
inslag av recent material. 

Ej fornlämning 

211 Terrasseringar Terrasseringar i två avsatser, ca 20 x 6 
m Ö-V 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

216 Område med husgrunder Större område med något oklar 
utbredning. Flera gjutna husgrunder. 
Gjutna och cementfogade murar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

223 Terrassering Belägen ner mot strandkant. Ca 20 m 
N-S Byggd av sprängd sten. I 
terrasseringen finns en gjuten källare.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

226 Brygglämning Belägen direkt vid strandkant. Utgörs 
av enstaka 0,2 kvadratmeter tjockt 
stockvirke placerat vinkelrätt ut mot 
vattnet. Anläggning ca 2,5 m bred. 
Förekomst av gjutna detaljer. 

Ej fornlämning 

227 Terrassering Ca 1,5 m bred och 4 m lång. 0,6 m hög. 
Bär upp en mindre färdväg.0,3-0,5 m 
sprängda och rundade sten. 

Ej fornlämning 

228 Täkt Rektangulär. Ca 18 x 5 m. Belägen invid 
strandkant. Stranden urgrävd så att en 
brant kajliknande profil skapas. Täkten 
ca 0,3-0,5 djup. I botten grusig mylla. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

233 Militär lämning Ståvärn. Gjutet skyttevärn, ca 1,5 m 
djupt. Rundad överbyggnad ca 3 x 5 m. 
Rektangulär öppning ca 0,8 x 2,5 m. 
Sprängsten omger värnet. Ingång från N 
som delvis är sprängd. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

234 Färdväg, annan Ca 35 m lång och 2,5 m bred. Finns 
angiven på sentida kartmaterial. Delvis 
uppbyggd med en höjd på ca 0,1-0,2 m. 
Ställvis vägbana som bryter genom 
omgivande mark. 

Ej fornlämning 

250 Brygglämning Mindre stenröse i strandkant och ut 
mot vattnet. Stockvirke med större 
skruvad nit. Ca 10 m bredd och 
utbredning ca 1 m ut i vattnet. Något 
osäker. 

Ej fornlämning 

251 Kaj Kajanläggning. Anlagd direkt på 
berghäll. Enstaka huggen sten. Ca 4 x 4 
m och 0,5 m hög. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

500 Färdväg Ca 200 m lång 0ch 3,5 m bred. Finns på 
Häradsekonomiska kartan. Inga tydliga 
konstruktionsdetaljer. Vägbanan tycks 
röjd snarare än uppbyggd. Grusad 
vägbana. 

Ej fornlämning 

544 Fornlämningsliknande bildning Högliknande naturbildning med 
exponering mot N. Rund till 

Ej fornlämning 



ÅRSTASKOGEN OCH ÅRSTA HOLMAR 

 43 

oregelbunden, ca 10 m diam. Utgörs av 
kraftigt övermossad berghäll. 

546 Fossil åker Gammal åkermark. N delen belägen i 
skogsmark. Sannolikt brukad i sen tid. 
Inga odlingsrösen.  
Avgränsas i N av ett Ca 60 m långt och 
1,0 m brett dike. 0,4 m djupt.  

Ej fornlämning 

554 Färdväg, annan Ca 35 m lång. Vägbank ca 0,5 m hög 
och 6 m bred. . Ingen synlig 
vägbeläggning. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

560 Stensättning? Rund ca 4 m diam. 0,3 m hög. Belamrad 
med sprängd och skärvig sten i NV. 
Kraftigt överväxt med sly. 

Fornlämning? 

600 Dumphög Sprängd och skärvig sten. Täcker delvis 
560. Ev. sten från järnväg. 

Ej fornlämning 

601 Stensättning Rund. Ca 6 m diam. 0,3 m hög. 
Övertorvad. Belägen i S-sluttning. 
Identisk med RAÄ Brännkyrka 18:1 

Fornlämning 

602 Militär lämning? Sentida rund grundläggning. Ca 6 m 
diam. Innehåller gjutna detaljer.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

603 Hög? Rund. 5 m diam. 0,5 m hög. Osäker. 
Dumpat sentida material på platsen. 

Fornlämning 

604 Stensättning Rund. Ca 5,5 m diam. 0,2 m hög. 
Kraftigt inslag av sentida dumpmassor. 

Fornlämning 

605 Kantkedja Rest av grav? Rak kantkedja ca 7,5 m 
lång. 0,3-0,4 m stora sten enkelradig. 

Fornlämning 

608 Stensättning Rund. Ca 6 m diam. 0,3 m hög. 
Övertorvad. 

Fornlämning 

610 Täkt Ca 20 x 10 m längs med gångväg. 
Urschaktad yta Maxdjup ca 2,0 m.  

Ej fornlämning 

614 Hög Rund. Ca 7,5 m diam. Kraftigt 
övertorvad. Identisk med RAÄ 
Brännkyrka 16:4 

Fornlämning 

615 Hög Oregelbunden. Ca 5 x 5 m och 0,5 m 
hög. Enstaka uppstickande sten med en 
storlek på 0,3-0,4 m. 

Fornlämning 

616 Stensättning.  Oregelbunden. Mycket otydlig. Enstaka 
uppstickande delvis skarpkantad och 
skärvig sten med en storlek av 0,3-0,4 
m diam. 

Fornlämning 

617 Hög Rund. Ca 12 m diam. 0,8-1,0 m hög. 
Centralt en rund grop 4-5 m diam 0,4-
0,5 m djup. Rest av delvis utrasad 
kantkedja i Ö. Borrhål i en 
kantkedjesten. . Identisk med RAÄ 
Brännkyrka 19:1 

Fornlämning 

618 Stensättning? Osäker stensättning, ev. naturbildning. 
Osäker form och utbredning. Ca 5 m 
diam. 

Fornlämning 

619 Stensättning? Osäker stensättning, ev. naturbildning. 
Osäker form och utbredning. Ca 7 m 
diam. Identisk med RAÄ Brännkyrka 
19:3 

Fornlämning 

620 Hög? Rund. Osäker utbredning. Ca 10 m 
diam. Ev. naturbildning. Identisk med 
RAÄ Brännkyrka 22:1 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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621 Lägenhetsbebyggelse Sköntorp. Område med bebyggelse 
lämningar. Minst tre husgrundsrester 
utgörandes av syllstensrester samt en 
centralt belägen flack terrassering med 
enstaka uppstickande sten. Ett något 
osäkert spisröse i S. Beväxt med 
fruktträd samt andra kulturväxter. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

631 Terrassering Sannolikt terrassering till husgrund. 
Terrassering ca 12 x 4 m i NO-SV. Sten 
av 0,3-0,8 m stora sten. Terrassyta åt 
NV. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

632 Fornlämningsliknande bildning Oregelbunden. Ca 7 x 7 m. 0,4 m hög. Ej fornlämning 

635 Stensättning? Stensättningsliknande lämning. Rund. 
Ca: 7 m diam. 0,4 m hög. Kraftigt 
övertorvad. 

Osäker bedömning 
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Bilaga 10. Tidigare kända och i FMIS registrerade lämningar, se även bilaga 11–13. 
 

RAÄ-nr Sakord Beskrivning enligt FMIS (något 
redigerad). 

Antikvarisk bedömning 
enligt FMIS 

16:1-4 Högar och stensättningar 1) Hög 8 m diam och 0,4-0,8 m h. Grop i 
mitten 1 m diam och 0,2 mdj. Avplanad 
i N-NÖ. Beväxt med 1 tall, flertal unga 
lövträd samt lövsly. Ca 14 m 290cg om 
nr 1 är: 2) Hög 6 m diam och ca 0,7 m h. 
Skadad i S-V-N av urgrävningar och VSV 
av nedgången tillskyttevärn. Beväxt 
med diverse lövsly. Stor del av jorden 
påförd i sen tid. 2 m 20cg om nr 1 är: 3) 
Stensättning(?), rund 6 m diam och 0,3 
m h. Övertorvad. Beväxt med ung 
lövskog. 3 m 70cg om nr 1är: 4) 
Stensättning(?), rund 5 m diam och 0,3 
m h. Övertorvad. Nr2 är kraftigt skadad 
och urgrävd. Synes dockvara riktig på 
Hellmans gravfältskarta och är 
dessutom orörd på denna. Nr 3 och4 är 
något osäkra. Kraftig 
lövskogsvegetation försvårar 
säkerbenämning. Kiaf 1975- ytterligare 
anl N om 16 Bör vårdas. T 

16:1,2 & 4 Fornlämning 
16:3 Övrig 
kulturhistorisk lämning 

17:1 Gravfält Gravfält, 110-20 m (NV-SÖ), bestående 
av ca 13 fornlämningar. Dessa utgöres 
av runda stensättningar. 
Stensättningarna är3,5-6,5 m diam och 
0,1-0,3 m h. Övertorvade varav 3 med i 
ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar. 4 är 
högliknande. 1 i SÖ delen är endast rest 
av stensättning och endast NÖ hälften 
återstår. Gravfältet är ytmässigt utökat 
från 1951 ca 30 m åt NV. Det området 
är kraftigt överväxt med slånbär och 
törnen men är noggrant genomgånget. 
I området påträffades minst 1 säker och 
ca 2 osäkra stensättningar. Den osäkra 
är likamed nr 4 i Hellmans spec-karta 
1930. Beväxt med lövträd, tall, lövsly 
samt slån- och törnbuskar. T 

Fornlämning 

18:1-3 Högar och stensättning 1) Hög ca 6 m diam, fylld 0,55 m h. I Ö 
kanten en 0,8 m st sten. Beväxt med 
lövsly. ÖSÖ och VNV om stensättningen 
äro två murade kulsprutevärn. Ca 25 m 
60cg om nr 1 är: 2) Stensättning(?), 
rund5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad 
med i yttan enstaka 0,1-0,3 m st stenar. 
Avskuren av väg Ö-SÖ. Beväxt med 1 
grov tall. CA 11 m SV om nr 1 är: 3) Hög, 
resta ursprungligen 5 m diam och 0,5 m 
h. I ytan enstaka intill 0,3 m st stenar. 
1/4 avskuret av schakt i SV-NV. 
Avplanad i NÖ. Beväxt med 1 ek. Enligt 
SNOK, Hellmans gravkarta och 

18:1 Fornlämning 
18:2-3 Övrig 
kulturhistorisk lämning 
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specialinventering 1930 så har nr 17 
och 18Bör vårdas. T 

19:1-3 Hög, stensättning, 
stensättningsliknande lämning 

1) Hög, ca 12 m diam och ca 1 m h. 
Kantkedja 0,2-0,4 m h av 0,5-1 m l 
stenar. Den är avbruten i S. I mitten en 
grop, ca 5 m diam och ca 0,4 m dj. 
Beväxt med fyra tallar, två ekar och 
några buskar. Intill och 85cg om nr 1 är 
nr: 2) Stensättning, rund ca 5m diam, 
fylld 0,25 m h. Övertorvad. Ytan ojämn. 
Begränsningen oklar. Beväxt med två 
tallar. CA 2 m SÖ om nr 1 är 3) 
stensättningsliknande lämning, rund, ca 
6 m diam 0,3 m h. Övertorvad med i 
ytan enstaka 0,1-1 m l stenar. Mycket 
gropig samt osäker begränsning. Beväxt 
med 1 tall, 1 lönn, 1 ung ek samt lövsly. 
Ett borrhål i en meterstor sten, Bör 
vårdas. T 

19:1,2 Fornlämning 
19:3 Övrig 
kulturhistorisk lämning 

22:1 Hög Hög, ca 4 m diam och ca 0,4 m h. 
Beväxt med ett lövträd. Går ej att 
urskilja eller särskilja bland flera flacka 
förhöjningar på den lilla bergryggen. 
Tätt beväxt med lövsly och slånbär. Bör 
vårdas. T 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

202:1 Kvarn Område med kvarnlämningar, 45x45 m 
(N-S), bestående av 1 kvarngrund, 1 
husgrund samt 2 fördämningsvallar. 
Kvarngrunden i När 12x8 m (NV-SÖ). 
Grunden är 1 m br och 0,8-3 m h. 
Grunden är kallmurad av 0,1-1,5 m st 
stenar (vanligtvis 0,6-1 m st). Utsidan är 
dock utjämnad med murbruk mellan 
stenarna. Den SÖ kortsidan har 2 ? 
formade järn nära hörnen. Husgrunden 
i NV är 18x9 m(165-365cg). Grunden är 
0,5 m br och 0,1-1,7 m h. Den består 
av0,4-1 m st stenar. 2 m SÖ om 
kvarngrunden är 
sidofördämningsmur27 m l (SV-NÖ), 3 
m br och 0,4-0,7 m h. Den består av 
0,3-1 m st stenar. Muren gränsar i SV 
till dammuren, sammanlagt ca 17 m 
l(130-330cg) och 0,5-0,8 m h. Den 
består av 0,4-1,2 m st stenar. Området 
är beväxt med tät lövskog. Området är 
belamrat med skräp och bråte. T 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

207:1 Fyndplats Fyndplats av 1700-1900-tals material Övrig kulturhistorisk 
lämning 

210:1 Ristning Sentida ristning, närmast rund figur, 
0,68 m diam. Inristning med tunna 
grunda1 mm dj linjer. Figuren liknar en 
blomma. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

649 Fartygs-/båtlämning Status: Ganska helt skrov (status 1983). Övrig kulturhistorisk 
lämning 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
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652 Fartygs-/båtlämning Status: Vraket är ca 15 meter långt 
(status 1983) 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

653 Fartygs-/båtlämning Status: Ganska helt skrov, det rör sig 
om en c:a 15 m lång pråm (status 
1983). 
Vraket mäter cirka 10 m långt, 4 m 
brett och två meter högt. Det har en 
kraftig intimring. På fördäck finns ett 
ankarklys av järn (status 1995). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

655 Fartygs-/båtlämning Status: Ganska helt skrov (status 1983). Övrig kulturhistorisk 
lämning 

659 Fartygs-/båtlämning Status: Skrovet är ganska välbevarat. 
Vraket är delvis täckt av fyllnadsmassor 
(status 1983). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

660 Spärranordning Status: Pålverk, div pålar (status 1983). Bevakningsobjekt 

665 Hamnanläggning Status: Brygglämningen mäter ca 5 x 3 
m. Den består av parallellt lagda 
stockar, ca 0,3 m i diameter. På 
landsidan vilar stockarna på en 
tvärslagd stock av samma dimension 
(status 1995). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

667 Fartygs-/båtlämning Status: Vraket är ca 15 m långt, 10 m 
brett och 3 m högt. Det utgör resterna 
av en kraftigt byggd pråm. Den har 
innergarnering och kraftiga dragöglor 
med fortfarande kvarsittande tamp 
(status 1995). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

666 Boplatser och visten Status: Dumpplats. Inom ett ca 20 x 10 
m stort område, ca 2 m högt, finns ett 
stort antal lergodsskärvor (status 1995). 
Bärgning: Inför utbyggnaden av tredje 
spåret och en ny järnvägsbro över 
Årstaviken och Årsta holmar utförde 
Riksantikvarieämbetet 1995 en 
utredning av de vattenområden som 
skulle komma att beröras av bygget. 
Dumpplatsen påträffades med hjälp av 
dykare som avsökte de strandnära 
bottenpartierna. 

Bevakningsobjekt 

668 Fartygs-/båtlämning Status: Vraket är ca 6 m långt, 2 m brett 
och 2 m högt. Det utgör resterna av en 
mindre sportbåt. Däcket är av plywood. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

669 Fyndplats Status: Utfyllnadsområde med porslin, 
keramik, glas och fajans (status 1995). 

Fornlämning 

670 Fartygs-/båtlämning Status: Vraket är efter en eka. Vraket 
mäter ca 3 x 1 m. 
Övrigt: I området finns även ett annat 
vrak (se SMA 6141:045). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

671 Fartygs-/båtlämning Status: Vraket är ca 10 - 15 m långt och 
ca 2 m högt. Det har två luckor samt 
masthål i däcket. Längs fördäck finns 
relingsstöttor och relingen är bitvis 
bevarad. Förstäven saknas. Akter om 
midskepps står ett kraftigt järnrör, ca 
0,4 m i diameter. Aktern är 
sönderslagen på babordssidan. I vraket 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
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ligger ett runt cementblock. Ett 
liknande block ligger även utanför 
babords låring. Vraket är förmodligen 
rester av en mindre sänkt skuta. I 
området finns även mycket sprängsten 
och recent skräp (status 1995). 
 

860 Fartygs-/båtlämning Fartygslämning: Möjligt större 
segelfartyg med ungefärliga måtten 27 
meter långt och 6 meter brett. Inte 
omöjligt att fartygslämningen 
tjänstgjort som pråm i den senare delen 
av sin levnad. Lämningen är synlig på 
Eniro.se. Bredvid ligger ytterligare 
lämningar, bland annat två 
rektangulära pråmar (se Stockholm 861 
och Stockholm 862). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

861 Fartygs-/båtlämning Fartygslämning: Rektangulär pråm ca 
12 x 6 meter och helt i trä.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

862 Fartygs-/båtlämning Fartygslämning: Pråmliknande 
konstruktion ca 11 x 6 meter. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 
  

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8539/Varia%202015_12.pdf?sequence=1
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Bilaga 11. Svarta markeringar: nyinventerade objekt, se även bilaga 9. Röda markeringar: tidigare kända och i 
FMIS registrerade lämningar, se även bilaga 10. Roterad bild. 
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Bilaga 12. Svarta markeringar: nyinventerade objekt, se även bilaga 9. Röda markeringar: tidigare kända och i 
FMIS registrerade lämningar, se även bilaga 10. Roterad bild. 
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Bilaga 13. Svarta markeringar: nyinventerade objekt, se även bilaga 9. Röda markeringar: tidigare kända och i 
FMIS registrerade lämningar, se även bilaga 10. Roterad bild. 
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Administrativa uppgifter 
Stadsdel: Årsta och Södermalm 

Fastighet: Årsta 1:1 (del av), Årsta 2:1, Enskede gård 1:1 (del av) 

Typ av undersökning: Kulturhistorisk inventering 

Uppdragsgivare: Stockholms stads exploateringskontor 

Stadsmuseets dnr: 4.4/1315/2015 

Undersökningsperiod: September–oktober 2017 

Personal: Daniel Hofling (projektledare), Emmy Kauppinen och Kerstin Söderlund från Stadsmuseet 

samt Lars Andersson från Stockholms läns museum. 

Dokumentation: Digitala inmätningar och foto. Dokumentationen förvaras i SSM:s arkiv. 

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering: Årsta gård, östra Årstabron samt Årsta holmars gård 

är blåklassade. Bron är även statligt byggnadsminne. Torpet Dianelund är grönklassat. Dianelunds och 

Skanskvarns koloniområden, Årsta holmar samt ett större område norr om Årsta gård är markerade som 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

 
 


