
Börja promenaden vid informationsskylten (i) så är det lättast att förstå följande beskrivning:  

1. En bit upp på stigen finns en stor grop. Titta lite till vänster och du ser resterna av en gammal jordkällare som 
grävts ut i sluttningen. Det kan ha varit Södergårdens jordkällare. Beckomberga bys tre gårdar kallades 
Södergården, Mellangården och Norrgården. ”Gula Villan” (se punkt 14) byggdes vid Norrgården.      

2. Sväng vänster så att du har tre stora stenar till höger. Då har du kommit till ett område med ett flertal 
rektangulära stensättningar dvs. gravar. Stensättningar med denna form brukar vara från äldre järnåldern.  

3. Om du från de tre rektangulära gravarna på rad (ser ut som en lång limpa) går rakt ner till vänster och stannar i 
god tid innan det blir väldigt brant så kan du se en sten på håll med en stor skålgrop 18 cm i diameter och 7 cm 
djup. (Gå runt och ner om du vill se den på nära håll.)  

4. Sväng höger och gå upp på berget. Här ser man först en rund stensättning och bredvid en rund ”hög”. Det är 
också en grav men där syns inte stenarna. 

5. Gå ner från berget i riktning mot norra delen av Beckombergaskolan. Precis nedanför högsta delen av berget 
finns en stor oregelbunden stensättning. 

6. Följ berget norrut så kommer man till ytterligare två stora stensättningar med oregelbunden form på var sin sida 
om stigen. Mitt på den vänstra graven står en avsågad hög björk.  



7. Runda den vänstra graven och man ser en hög med stor diameter men den är ganska låg. Vänd och gå mot norr 
så finns ytterligare en låg ”hög” till på vänster sida. 

8. Fortsätt rakt fram. Det sluttar nedåt. På lite håll ser man en stor rund ganska hög stensättning. Om man stannar 
på håll ser man en mindre rund stensättning och ytterligare en stensättning framför denne. De två runda 
stensättningarna framför den stora stensättningen har hål i mitten och den främre har dessutom som en utgång 
åt sidan. Gravarna är troligen urgrävde för länge sedan. 

9. Till vänster om den stora höga stensättningen finns en stor båtformad stensättning som dock är lite svår att se för 
ett ovant öga. Graven sträcker sig bort mot en brant sluttning ner mot Söderberga Gårdsväg 31. Söder om den 
stora båtformade graven finns en mindre båtformad grav. Den är dock lättare att se eftersom den är lite förhöjd 
mot omgivande natur.  Ta en extra titt på den stora runda imponerande stensättningen och stenarna bredvid mot 
norr innan du vandrar vidare. Dessa stenar vid sidan är kanske ytterligare en grav.  

10. Gå österut ner i svackan (här växer det mycket parksallad) och bort mot den runda ganska stora stensättning som 
finns lite uppåt mot berget söderut.  

11.  Runda berget och gå tillbaks mot stensättningarna vid 6 men när du når den lite större stigen så gå ner mot 
gångvägen som leder mot Söderberga Gårdsväg. Sväng vänster på gångvägen och gå cirka 20 meter innan du 
svänger upp till höger på grönområdet på andra sidan. På höger sida finns oregelbundna stensättningar. Det är 
minst en grav. 

12. Gå rakt fram så kommer du till den stora båtformade stensättning som ligger på en höjd. Härifrån ser man 
radhuset på Agatvägen 37 en bit bort. 

13. Vänd söderut och gå upp på höjden bort mot norra änden på Beckombergaskolans skolgård. Här ser man en stor 
stensättning som består av flera mindre gravar.  

14. När man står här på höjden ser man ”Gula villa” rakt fram. Gula villan är Beckomberga gårds huvudbyggnad från 
1856. Huset byggdes av dåvarande ägare Otto Rundbeck som tidigare varit inspektor (titel för förvaltare på stora 
lantbruk) på Åkeshovs gård-slott. När ”Snuskungen” Knut Ljunglöf köpte gården 1898 blev huset istället bostad 
till gårdens rättare. Idag 2021 äger SISAB det igenspikade huset. Invid 
huvudbyggnaden finns en källare ingrävd i en stor kulle mot öster. 
Nära grav 13 och 15 men inne på skolgården finns grunderna till en 
vedbod och källare som var överbyggd med ett litet hus. Se bild. 
Huset med källare låg i sluttningen upp mot gravarna.  

15. Rund stor utgrävd grav. Bredvid denna grav finns flera mindre gravar 
lite norrut. Dessa är dock lite svåra att se.  

16. I snåren nära gångvägen och grinden in till skolgården ligger grunden 
till Beckomberga gårds båtmanstorp. Detta torp flyttades 1880 till 
bortre änden av Beckomberga gårds ägor vilka sträckte sig ända bort 
mot gränsen till Vällingby. Omkring 1955 flyttades torpet ytterligare en gång och då till Svenskbyvägen 16 invid 
Sundby koloniområde. Gå tillbaks samma väg som du kom eller ta en titt på övriga numrerade platser på skylten.      

17. Beckombergaskolan som ägs av SISAB (Skolor i Stockholm AB) består av fem byggnader. Byggnadernas tidigare 
historia och nuvarande användning:     

a. Beckomberga gårds stall för kor, oxar och hästar, byggt 1898 innan det fanns el. Observera 
takfönster/lanterniner för ljusinsläpp.   Idag: Förskolan ”Stallet” 

b. Beckomberga sjukhus panncentral från 1930. Idag Beckombergaskolans admin.- byggnad, matsal mm. 
c. Två skolbyggnader från 2008. 
d. Beckomberga sjukhus skola för mentalskötare. Idag en del av Beckombergaskolan 

18.  Före detta personalbostad tillhörande Beckomberga sjukhus. Idag vanligt bostadshus.  
19. Väghållningssten invid Agatvägen.  Se bild. Agatvägen är en del av den gamla uråldriga vägen från Bromma Kyrka 

via Eneby och Beckomberga by till Flysta och Hässelby. En väghållningssten visar gränsen mellan två gårdars 
ansvar för väghållning. I hörnet av Agatvägen och Graftigränd ser man Beckomberga gårds före detta 

statarbostad (se bild ) byggd 
1898. Huset är idag en 
bostadsrättförening.  


