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Torpgrund 
Som framgår av bifogad karta finns en tidigare inte känd grund till sannolikt Nytorpet 
strax nordöst om korsningen Gustav III:s väg, Åkeshovsvägen och Djupdalsvägen. 
Grunden befinner sig i skogsbacken ovanför promenadväg längs skogen. Går man från 
vägen uppför sluttningen kommer först en ca 20 meter lång, 2-3 meter bred och utfallen 
stensträng. Ytterligare ca 30 meter upp mot nordöst finner man en gammal husgrund 
ungefär 7,5 x 6 meter stor. I området syns en stenröjd yta som för länge sedan kan ha 
varit äng eller odlad mark. Nu växer många träd och sly på marken. Träden har tjocka 
stammar. Det tyder på att det är länge sedan marken brukades. Jag är övertygad om att 
detta är det gamla Nytorpet som jag idag har påträffat. 
    Det finns en kort beskrivning i min bok Torpen i Bromma. Historik, lägen och 
lämningar, Bromma hembygdsförenings skrift nr 3, år 2010. Beskrivningen bygger på 
anteckningar i vårt arkiv. Arkeologen Hans Hansson har med ledning av äldre 
lantmäterikartor funnit (1947) att torpet torde ha anlagts på utmarker tillhörande 
Åkeshovs slott. Sannolikt skedde detta redan under slutet av 1600-talet. Han skriver att 
antagligen låg torpet strax öster om ”skälet mellan Gustav III:s väg, Åkeshovsvägen och 
Djupdalsvägen”. Det är exakt där jag i skogen påträffat husgrunden. Jag bifogar bild på 
grunden och på stensträngen. 
    Bromma hembygdsförening föreslår att grunden till Nytorpet införs i 
fornminnesregistret. 
 
Med vänliga hälsningar 
     
 
Nils Ringstedt FD,  
Författarvägen 5 16771 Bromma 
Fornminnesansvarig Bromma Hembygdsförening 
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