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Besiktning och registrering av fornlämningar vid
Beckomberga, Bromma, Stockholms stad.
På uppdrag av länsstyrelsen har länsmuseet besiktad och karterat ett antal
eventuella fornlämningar inom Beckomberga sjukhusområde som har anmälts till
länsstyrelsen av en privatperson. En av dessa lämningar har tidigare besiktats av
länsstyrelsen varvid det konstaterades att det rörde sig om ett spisröse av äldre
karaktär (Obj 1). Vid besiktningen kontrollerades även ett antal lämningar som
påträffats av Bromma hembygdsförening.
Vid besiktningen var marken snöfri. Karteringen genomfördes med en GPS med
en normal noggrannhet på +/- 5 meter. Inmätningarna av Objekten 1 – 3 fick
dock så stora fel pga. dålig sattelitkontakt att dessa i efterhand har mätts in
manuellt genom kompassriktning och stegning utifrån Objekt 4. Även
inmätningarna av Objekt 5 – 7 har justerats något mot manuell inmätning.
Lämningarna kommer att anmälas till FMIS efter länsstyrelsens godkännande av
antikvarisk bedömning.
Obj 1. Husgrund, historisk tid
Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Beskrivning: Husgrund, bestående av ett spisröse, ca 2,5 x 2 m (N-S) stort och 0,5
m högt. Rösets yta var avsopad vid besiktningen. Spisröset är jordfyllt med rikligt
med 0,1 – 0,3 m stora stenar, men med endast enstaka små tegelbitar synliga i
ytan. I västra kanten är ett ca 0,8 x 0,5 x 0,4 m stort block. Beläget i svag
västsluttning i blockrik skogsmark. Spisröset är av ålderdomligt slag och det finns
inga synliga stensyllar i anslutning till detta. Bebyggelsen finns inte markerad på
någon av de fåtaliga lantmäterikartor som finns över Beckomberga. Möjligen
lämningar efter en senmedeltida/tidigmodern enhet.
Cirka 6 m SV om Obj 1 är Obj 2;
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Obj 2. Terrassering
Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Beskrivning: Terrassering, ca 20 x 6 m (NNV-SSÖ) och upp till 1 m hög med
stenröjd övertorvad yta. Beväxt med fem stora granar och enstaka lövträd samt
sly. Möjligen en odlingsterrass. Centralt är en svacka (VSV-ÖNÖ), möjligen efter
en väg, som sträckt sig upp mot spisröset Obj 1. Terrassen är belägen vid foten av
sluttningen och ovan f.d. åkermark.
Cirka 10 m NÖ om Obj 1 är Obj 3;
Obj 3. Röjningsröse
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Beskrivning: Röjningsröse, närmast rektangulärt, ca 4 x 1 – 1,5 m (N-S) stort och
upp till 0,5 m högt, bestående av 0,4 – 1,2 m stora stenar och block. Belägen vid
krön av västsluttning och i gränsen mellan skogsmark i väster och tomtmark i
öster.
Cirka 55 m NNÖ om Obj 1 är Obj 4;
Obj 4. Hålväg
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning
Beskrivning: Hålväg, ca 30 m (NV-SÖ) lång och ca 1 (botten) - 1,5 m (ytan) bred
och 0,3 – 0,5 m djup. Övertorvad. Hålvägen löper längs södra sidan av en
storblockig De Geer-morän och över en åsrygg (NÖ – SV) mellan f.d. åkermark i
NV och tomtmark i SÖ.
Inom sjukhusområdets sydvästra del, norr om Beckomberga Skogsväg är;
Obj. 5. Hägnad
Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Beskrivning: Stensträng?, ca 50 + 11 m lång (VSV-ÖNÖ, V-Ö), 0,5 – 1 m bred och
0,1 – 0,2 m hög. Stensträngen, som huvudsakligen tycks vara enkelradig och
uppbyggd av 0,3 – 0,6 m stora stenar, är kraftig övertorvad och nedsjunken och
därför svårbedömd. Det längre östra partiet skärs på ett par ställen av stigar. Det
kortare partiet är beläget ca 8 m V om det längre och dess östra ände ansluter till
ett ca 1,5 x 1,3 x 0,8 m stort block. Stensträngen är belägen längs foten av en
sydsluttning i skogsmark och ca 10 m N om Beckomberga Skogsväg.
Cirka 10 m NNV om Obj. 5 är Obj. 6;
Obj. 6. Stensättning
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning
Beskrivning: Stensättning, rund, ca 3 m i diameter och 0,3 m hög. Övertorvad med
enstaka 0,1 – 0,3 m stora stenar synliga i ytan. Beväxt med sly.
Cirka 4 m V om Obj. 6 är Obj. 7;
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Obj. 7 Stensättning
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning
Beskrivning: Stensättning, rund, ca 4 m i diameter och 0,4 m hög. Övertorvad med
enstaka 0,1 – 0,3 m stora stenar synliga i ytan. Beväxt med sly. I norra kanten är
en stubbe.
Enligt hembygdsföreningens skrivelse skulle det även finnas oregistrerade
stensättningar och stensträngar i anslutning till den tidigare registrerade
fornlämningen Bromma 161:1, men dessa kunde inte återfinnas. Bergsplatån är
mycket blockrik och blocken bildar på flera ställen rader och ansamlingar som i
några fall är fornlämningsliknande, men som i samtliga fall bedöms som
naturbildningar.
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