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 Sammanfattning 
Statens maritima och transporthistoriska museer  
(SMTM) har den 18 mars 2019 utfört en mari-
narkeologisk förundersökning norr om färjeläget  
Allmänna Gränd i Stockholms kommun. Förun-
dersökningen omfattade ett område på ca 3600  
kvadratmeter norr om färjelägret vid Allmänna  
gränd. Området är en del av Stockholms stadsla-
ger L2015:7789 (RAÄ-Stockholm 103:1).  

Vraket av en modern segelbåt, avsågade på-
lar och en fytbrygga iakttogs i området, vilka  

möjligen härrör från den småbåtshamn som  
låg på platsen under 1930-talet. Dessutom  
iakttogs mycket löst virke och skrot. Indikatio-
nen RAÄ-Stockholm 994 (L2013:9782) visade  
sig vara ett kar av metall samt skrot och virke  
och kan därmed avföras som fornlämningsin-
dikation. 

Vid förundersökningen påträfades inga far-
tygslämningar eller andra konstruktioner som 
kan bedömas vara fornlämningar. 

Bakgrund 
Statens maritima och transporthistoriska muse-
er gjorde den 18 juni en marinarkeologisk för-
undersökning i vattnet utanför kvarteret Skepps-
holmsviken 6 på Djurgården. Området är inom 
begränsningen för RAÄ-nr Stockholm 103:1 
(Stockholms stadslager). 

Förundersökningen gjordes eftersom AB 
Gröna Lunds Tivoli önskade göra geoteknisk 
undersökningar som förberedelse för en plane-
rad utbyggnad. 

Som underlag för länsstyrelsens vidare hand-
läggning av ärendet behövdes en arkeologisk 
förundersökning göras för att fastställa om far-
tygslämningar eller andra lämningar av kul-
turhistorisk betydelse berörs av det planerade 
arbetet. Inom området fnns en tidigare känd 
fornlämningsindikation,  RAÄ-nr  Stockholm  
994 (L2013:9782). 

FIGUR 1.  Utredningsområdet vid Gröna Lund i Stockholm markerat. Utsnitt ur GSD Terrängkartan, Lantmäteriet, 
licensierad CC0, bearbetat av Håkan Thorén och Mikael Fredholm, Statens maritima och transporthistoriska museer.  
Skala 1:10  000.0. 
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Syfte och metod 
Syftet med undersökningen var att fastställa om 
det fnns enskilda fartygslämningar eller läm-
ningar som tillhör fornlämning RAÄ-nr Stock-
holm 103:1 inom undersökningsområdet. 

SMTM:s undersökning inleddes med en so-

narkartering av området med Lowrance 455 
kHz, 30–40 meters sökbredd för att upptäcka 
eventuella indikationer och potentiella risker in-
för vidare undersökning. Efter det avsöktes hela 
området av dykare. 

Topografi och kulturmiljö 
På Hauswolfs karta från 1739 (Fig. 2) ser man att  
det ligger ett skeppsvrak i anslutning till under-
sökningsområdet, dock så ligger detta vrak i ett  
område som numera är fast mark och omfattas  
alltså inte av denna undersökning. På kartan ser  
man också att det ligger en brobänk precis utan-
för undersökningsområdet, samt att ett angräns-
ande område på land utgörs av timmerupplag.  

Under 1920-talet lade Stockholms hamn en 
pontonbrygga i området, där platser för fritids-
båtar har hyrts ut. 1976 tog Nybrovikens Båt-
sällskap över bryggan och hyrde ut båtplatser 
fram till det nya Vasamuseet invigdes 1990 
då båtsällskapet fck sin nuvarande placering i 
Galärvarvshamnen. 

FIGUR 2.  Undersökningsområdet och dagens strandlinje rektifierat på Carl Friedrich Hauswolfs ”vrakkarta” från 1739. 
©Krigsarkivet. bearbetat av Håkan Thorén och Mikael Fredholm, Statens maritima och transporthistoriska museer.   
Skala 1:1 000. 
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Tidigare undersökningar 
Vattenområdet har tidigare sonarkarterats av Ma-
rin Mätanalys AB den 14–17 februari 2008, då  
fornlämningsindikationen RAÄ-Stockholm 994  
(L2013:9782) hittades (Ekberg & Fredholm 2017).  

I juni 2017 gjorde Clinton Marine Survey AB  
en batymetrisk modell med multibeam-ekolod  
av området mellan Allmänna Gränd på Djur-
gården och Skeppsholmen. 

Genomförande och resultat 
Vid undersökningens genomförande valde vi att  
använda oss av sonarkartering och dykbesikt-
ning som metoder. Området hade visserligen  
sonarkarterats förut, men av erfarenhet från  
andra platser där sonarkartering genomförts, så  
vet vi att beroende på hur körningen görs så kan  
lämningar framträda  eller inte framträda. Vi  
vet också att sonarkartering inte är en heltäck-
ande metod, och att dykbesiktning är nödvän-
dig för att säkert kunna bedöma förekomsten av  
fornlämningar. 

Under den inledande avsökningen med sid-
tittande ekolod noterades fyra indikationer  
inklusive den tidigare kända Stockholm 994  
(L2013:9782). Dessa gavs beteckningen ID 503,  
ID 504, ID 506 samt ID 507/Stockholm 994.  
Dessa undersöktes av dykare varefter resteran-
de botten inom undersökningsområdet också  

avsöktes med dykare. Sedimentet synes vara  
djupare i detta område jämfört med tidigare  
undersökningar i angränsade områden söde-
rut vilka har undersökts tidigare (Altrock 2018a  
och 2018b). Detta beror på att färjetrafkens  
propellerströmmar inte påverkar bottnen i lika  
hög grad så här långt bort från färjeläget vid  
Allmänna gränd.  

Bottnen var beströdd med plank och skrot och  
i vissa fall stack pålar upp av vilka fera var av-
sågade. En fritidsbåt av trä samt stommen till en  
fytbrygga hittades.  

Som framgår av de följande beskrivningarna  
av de indikationer som identiferades och som  
besiktigades så påträfades vid undersökningen  
inga äldre fartygslämningar eller konstruktio-
ner som kan bedömas som fornlämningar inom  
området. 

FIGUR 3.  Utredningsområdet med påträffade objekt (indikationer) vid Gröna Lund i Stockholm markerat. Utsnitt ur GSD 
Terrängkartan, Lantmäteriet, licensierad CC0, bearbetat av Håkan Thorén och Mikael Fredholm, Statens maritima och 
transporthistoriska museer. Skala 1:1 0 00. 
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-TABELL 1. Tabell över sonarindikationer 

ID N E Beskrivning Antikvarisk bedömning 

503 6580294 676002 Stomme till flytbrygga Ingen fornlämning 

504 6580321 675996 Timmer och järnskrot Ingen fornlämning 

506 6580317 676019 Fartygslämning Ingen fornlämning 

507 6580276 676015 Metallskrot, plankor Ingen fornlämning 

ID 503 
Stommen till en fytbrygga av samma slag som 
återfanns under våra undersökningar vid an-
gränsade områden söderut (Altrock 2018b). Be-
varade förtöjningsringar sitter kvar. Bryggan 
har sannolikt varit en del av den långa ponton-
brygga som Stockholms hamn hade i området. 

1962 avkortades bryggan genom att en ponton 
togs bort för att det tillfälliga Wasavarvet skulle 
få plats (http://nybrovikensbs.se. 2019). Möjli-
gen är det denna ponton som ligger på bottnen 
som ID 503. Ingen fornlämning. 

FIGUR 4. ID 503, en flytbrygga. Sonarbild. Statens maritima och transporthistoriska museer. 

– 

http://nybrovikensbs.se


 

 FIGUR 5. Stomme till flytbrygga. Foto: Jim Hansson Statens maritima och transporthistoriska museer. 
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ID 504 
En anhopning av timmer och järnskrot. Ingen 
fornlämning. 

FIGUR 6. Timmer och järnskrot. Sonarbild. Statens maritima och transporthistoriska museer. 

– 



 

 

ID 506 
Vraket efter en segelbåt av trä, sannolikt från 
mitten av 1900-talet. Djupt nedsjunken i dyn. 

Kanske är detta en av segelbåtarna som har haft 
en plats vid bryggan. Ingen fornlämning. 

FIGUR 7. Fritidsbåt av trä. Foto: Sonarbild. Statens maritima och transporthistoriska museer. 

Gröna Lund – Skeppsholmsviken 15 



16 Gröna Lund  Skeppsholmsviken 

SJÖHISTORISKA MUSEET 2019:7

 

 

 

FIGUR 8. Förstäven på segelbåten. Foto: Jim Hansson. Statens maritima och transporthistoriska museer. 

FIGUR 9. Segelbåtens förlucka. Foto: Jim Hansson. Statens maritima och transporthistoriska museer. 

– 



 

 

ID 507/Stockholm944 
ID 507 som var det samma som FMIS indika-
tionen Stockholm 944, numera Lämningsnr. 
L2013:9782, visade sig vid dykbesiktning bestå 

av ett kar av metall samt järnskrot och virke. 
Ingen fornlämning. 

FIGUR 10. ID 507/Stockholm 994 (L2013:9782). Sonarbild. Statens maritima och transporthistoriska museer. 
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Fotolista 

Fotonr: Fo 223376 DIG-223379DIG, digitala bilder 
Topografi: Gröna Lund 
Objekt: Dykbilder samt övervattensbild 
Typ av uppdrag: Marinarkeologisk förundersökning 
Datum: 2019-06-18 
Fotograf/er: Håkan Altrock och Jim Hansson 

Nr Fo-nr Fig.nr Objekt och beskrivning Fotograf Datum 

1 Fo223376 Framsida Dykflagga och Gröna Lund Håkan Altrock 2019-06-18 

2 Fo223377 Fig. 5 Brygga under vatten Jim Hansson 2019-06-18 

3 Fo233378 Fig. 8 Förstäv på fritidsbåt Jim Hansson 2019-06-18 

4 Fo233379 Fig. 9 Förlucka på fritidsbåt Jim Hansson 2019-06-18 
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Gröna Lund–Skeppsholmsviken 

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) gjorde den 18 mars 2019 
en marinarkeologisk förundersökning norr om färjeläget Allmänna Gränd i Stockholms 
kommun. Förundersökningen omfattade ett område på ca 3600 kvadratmeter norr 
om färjelägret vid Allmänna gränd. Området är en del av Stockholms stadslager 
L2015:7789 (RAÄ-Stockholm 103:1). 

Vraket av en modern segelbåt, avsågade pålar och en flytbrygga iakttogs i området, 
vilka möjligen härrör från den småbåtshamn som låg på platsen under 1930-talet. 
Dessutom iakttogs mycket löst virke och skrot. 

Vid förundersökningen påträffades inga fartygslämningar eller andra konstruktioner 
som kan bedömas vara fornlämningar. 
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