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Grunder söder om Ålstens gård 
 
Ålstens gård, Brantstigen 12, under medeltiden kallad Asunda, senare Ahlesten, nämns 
redan 1329. Sten Sture den äldre önskade 1497 ha ett möte med biskop Jacob vid 
”Alesthen oppo en holma”. Denne föredrog ett möte i Almarestäket. Gustav Vasa köpte 
marken 1544 och lät bygga en kungsgård. Grunden till kungsgården kan vara den som 
nuvarande gård ligger på. Källarmurarna lär vara 1,5 meter tjocka. 
    Söder om Ålstens gård finns spår av grunder efter kvarn och nu försvunna hus (se 
foto av 1829 års karta). På krönet av berget finns grunden till Ålstens kvarn. Kvarnen 
låg på höjdens krön strax sydväst och ovanför Ålstens gård. Den bör ha legat över 15 
meterskurvan. Grunden är ca 25 meter tvärs över. Mot norr är den 1,5 meter hög. 
Malning slutade 1885 och kvarnen revs 1893 (se foto av karta år 1852 där kvarngrunden 
är en rund cirkel). Strax söder om kvarngrunden finns en stor uppbyggd terrass. Här låg 
Ålstens gårds lusthus. Det kan vara den markering som syns strax söder om gården på 
1829 års karta. Frågan är var den vikingatida och medeltida gården en gång har legat? 
Inga spår finns av dessa gårdar. Kanske de har legat uppe på berget? Det yngre 
järnåldersgravfältet (RAÄ 2) med ovanligt nog nära hälften rektangulära gravar ligger 
öster om Ålstensängen. 
    Kvarnstugan låg i söder nedanför den branta klippan. Idag syns grunden intill en stig 
som går genom området och som börjar strax norr om de två ”gropar”, husgrunder, som 
syns på ömse sidor av promenadvägen mot sjön. Kvarnstugan mäter 5 x 12 meter och i 
dess östra och södra del finns kallmurad grund bevarad, ca 0,5 m hög (se foto). Det är 
inte känt när stugan byggdes.  
    Det är oklart vad för hus som stått i de två grunderna. Möjligen kan något hus ha 
tillhört brännvinsbränneriet. Det västra kan också ha varit arrendator Lampas sjökrog 
under 1700-talet. Den västra gropen är 10 x 8 meter med 0,7 meter hög grundmur (se 
foto). Den östra gropen täcks av ett nedsågat träd. Här syns annars en tydligt kallmurad 
grundmur kanske 0,6 meter hög. Denna grop mäter ca 7 x 5 meter. (Parkförvaltningen i 
Bromma har jag mejlat med önskemål att plocka bort det nedsågade trädet.) Den östra 
gropen kan möjligen vara en rest efter den vinkelbyggda ladugården som syns på såväl 
1829 som 1852 års karta. 
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    På 1829 års karta markeras bränneriet vid stranden. Stigen längs stranden passerar 
över grunden. Här finns grunden till ett hus 4 x 6 meter (se foto av södra kortsidans 0,4 
m höga grund). I bränneriet brändes 50 kannor per år. Av intresse är att Ålstens 
statarstuga, ”Kapernaum”, en parstuga med två rum låg där nu parkeringsplatsen 
befinner sig vid Per Albins väg. Två statarfamiljer bodde i stugan. Det vinkelbyggda 
huset som syns på 1852 års karta var den gamla ladugården som revs 1870 och ersattes 
med större ladugård, ett stall och en lada nära Alviksvägen. Ekonomibyggnaderna revs 
1926. Jordbruket lades ned. Nära stranden byggdes 1900 Sjövillan, skogvaktare 
Lönnboms hus. Det revs 1974 men vid flaggstångens plats finns en cementplatta på 
vilket står 1919, Lönnbom. 
    Området är kulturhistoriskt mycket intressant. Det är angeläget att spåren efter husen 
förs in i Fornsök. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
     
 
Nils Ringstedt FD,  
Författarvägen 5 16771 Bromma 
Fornminnesansvarig Bromma Hembygdsförening 
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Del ur karta över Ålsten 1829 

Del ut karta över Ålsten 1852 
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Kvarngrunden 

 

Kvarnstugans grund 


